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Uti feintonbe året af fejfaren £i6erit regering, bå sponthtö

Utn§ wax fyofbtna t Subeen, ed? <£>ercbes loar förfle t ©altfcen, ocfy

spfyiltppuö fyanö fcrobcr föifte i £smreen oct; lanber SrctdjonttiS, ed?

Sgfaniaé förfte t 5t6tlene; unber be öfiuerfta prefterna «g>annaö oc§

gatpfyas, ffebbe ©ubg orb ttfl Soljamteg, 3^arte fen, i öfnen. Dcfc

fyan fom t att £>en ängben emfnng Sorban, cd? prebtfabe Sattrtn*

gené böpelfe ttfl ft;nbernas förlåtelfe. (Såfom ffnftvet är t (Sfate pro*

pktens 6of, ben ber fager : @n ropanbeé röft är t öfnen: SScreber «£)er~

rang nnig, görer £ang fltgar räta; afla balar ffola fyflag, odj aCfa

fcerg od? fyöjfcer fMa förnebraS: cd) bet frefigt är, jTatt rätt toarba,

ed) bet ojemnt är, ffafl tmirba fläta mägar: od) aflt fött ftafl fe

©nbö falig^et. @S fabe t;an till fotfet, "fom gtd' ut ttfl att böpa§

af Ijonom: 3 fntggormaré apba, fyo Ijahwx eter nnbentnfat, att 3
ffolen nnbfty ben tiflfommanbe toreben? ©örer förbenffttfl låbana

frnfter, fom fcättring ttöfyöra; od; tager ebcr icfe före, att fäga toib

eber fjetftua: tot ftafioe 2l6raf/am titt fabcr. %t) jag fäger eber, att

©nb är mäftig af bega ftenar npproäcfa barn åt TOrat;am. ^{eban

är ocf tjren fatt titt roten på träben; berföre tywart ocr) ett träb, fom
tefe Sär gob frnft, af(ntgge§ od; fajtaS i efben. Dcfy folfet frågabe

fyonom, fäganbe: »gnoab ffole ivi bå göra? (Swarabe fyan, cdj fabc

titt bem: ©en ber ttoå fläbningar fyahvtx, fyan flfftoe åt ben fom
ingen fyaftver; od? ben ber mat fyaftoer, göre fammalnnba. (g?a fommo
ocf spnHifaner titt att böpaé, cd? fabe ttfl r/onoin: äftäftare, feioab

fWe rot göra? Sabe l;an titt bem: ^räfn^er tcfe mer nt, än eber

fcrelagbt är. frågabe ocf frigémän fyonom, fäganbe: $wab ffole bå

\vi göra? @abe ^an titt bem: Dfrcer mot ingen tuålb eller fioef,

oe^ låter eber nöja meb eber folb.

(S^rtftltge åhörare! 5ftdt \m fe en marf, fom dr öfmerfcil*

lab af ftenar eller Betodjrt af rotlba flogcn eller genombrdnft af

f^ror, roattenfjuf oå) fdrrlänb, fd infe rot ftrctjrt, att ^dr tcfe fart
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Mifaa fråga om fatttngSarbete, meb minbre mt)det annat 6bf*

»it giorbt be&förtmtan: (tören, ^att, fpaben md|tc förft an»dn=

ba£ innan be arbeten, fom ftd i ndrmafte famman^ang meb

fdbben funna företagas. Då) nar man i en ort, fom är omgtf*

»en af bråbbjup od) berg od) bit enbaft ojemna Iroftga fte

gar fora, »ill att be beföfanbe ftote meb »albefjag fdrbaä btt,

mdfte man framför allt »ara betdnft på att öppna en fdrbmdg

od) företaga fig be arbeten, fom f)öra titt att brt)ta oå) bt)gga

benfamma. £)d) en fdban »dg f)ar man af dtber meb affeenbe

på bet beföf, fom man meb fitt arbete f)ögft »itte fjebra,

fattat en fungö»dg, en »dg för fin lonnng, ndr f>an lomme

att beföfa ben orten.

(?n fdban otdnbtg, förmilbab jorb, en fdban obanab mat!

dro nn för f)tmmelen3 utjdbe od) för t)imnxelrtfefå ÄonungS

mottaganbe ben naturliga menniffanS finne od) f)jerta. gör*

gdf»e* ffutte ber utfås ben fdb, fom t)ar bet ettriga Ufmett

fraft uti fig": ben tgen»upta, ofunba etter obrutna jorben mot=

toge ben ide i moberttgt fföte titt alftrtng od) fruftfaml)et.

£)d) förgdfmeS ffutte i befc, ndrt)et infinna fig ben Äonung,

fom f)ar £)ela fytmmelett meb fig: pd obauabe ftigar, öfmer

branter od) brdbbjup, f)ötte £an ide fitt intag. SJtett betta an*

bettgen förtiutbabe, för ©ub otillgängliga finnesfficf f)af»e »i

att föfa ide blott ber, l)»areft menniffan utan tuft af fam=

f)dll3orbntng, utan ang af menfflig obling lodier upp i rå ofun=

nigf)et, titt en bet be»ifanbe fin öf»ertdg|en£)et öf»er bjuren

enbaft genom fin nebfjunfenljet unber bem, utan df»en ber,

I)»areft f)on unber bet fulla dtnjutanbet af ben menffltga för=

ftdnbebilbningen§ od) ben borgerliga orbningenö förmåner

lef»er blott för ben ndnoaranbe »erlben, i fitt innerfta obun=

ben af |»arje annan tag, dn ben egna begdreljeng. »ä fjelf*

»ifffyeten fydr på mdngfalbigt fatt t)ar fördblat fin form od)

mitbrat fina yttringar,

1

bet f)ar ide fördnbrat ^enneS natur, ja,

Ijar »dl od mången gång, genom menniffol)jertatö för»änb=

f>et, bibragit bertitt, att l)on ännu bjupare l)ar befdftat fig

berutt. $0% »ija oå) omtja, jubar od) l)ebningar, d)rtftna od)

od)riftna, f)ar fjéff»ipetett alltib, t)irar^elft l)on fått råba,

3

ffctpat branter od) brabbjnp, tröfmngar oå) ojemn^eter, fom

förmanblat mennifforna i l)jerta od) finne till en t)årb oå) oba=

nab »ilbmarf, ur ftånb att mottaga @ub3 rife, ndr bet meb

fin »dlftgnelfe nalfats bem.

Statt nu, »ib en fdban otillgänglighet för ett f)ögre, fannt

gubomtigt lif od) för Sefuö ©IjtiftuS, fom allena fommer meb

Hf»et i 3lnben, »älfignelfen af £an3 anlomft od) tytmmeirt*

fetö aubub ide »dnba§ i förbannelse, få mdfte å menniffan*

fiba en berebelfe föregå, motfmaranbe jorbenö uppbrt)tanbe titt

en befåelig åferjorb etter »dgröbinmg^arbetet öfroer oldnbiga

marfer. 5)en utåtmdnba, »ib finnemerlben fa[t»uyna
f

i fottet

för^årbnabe menniffoanben måfte återföra^ till fig fjelf od)

u^mjufa^ till öppenhet för @ubö orb oå) Ednfltg^et för @ubé

5(nbe. Wim -Ijttareft [fulle betta »erfet taga fin början, om

tcfe i menniffanä fammete, ber ^on, trotö att fin bortfom=

metteet från ©ub, ännu »et fig »ara buuben »ib ^onom?

|)dr mdfte ©ubö »djenbeö t)eligl)et oå) rdttfdrbtg^et bltf»a

uppenbara, ide fåfom en blott tdrofaté, tX) fåjom en fdban dro

be berförutan »dt fdnba, men fåfom en bömanbe od) ftraffanbc

matt, l)»tlfen menniffan lifa litet fan unbftt), fom $on fan

unbfh) fig fjelf. Dd) meblet för betta uppenbaranbe dr intet

annat, dn ©ub* l)ettga lag. ©e^ röft ffafar pögmobetö berg

t fjelf»a befc grunb»alar oc^ låter fleumobetg, fegf)etene, men=

ntjfofruftanö lågl)eter utfallas oå) itttfttg^etenö oå) t»ebrdgten*

fröfningar oå) ojemnl)eter rdtaö, fa att ben tillförene få forg=

löfa, för ©ub oåtfomitga menniffan begynner att meb ett för-

öbmjnfabt l)jerta oå) enfatbigt finne befdnna fina fyttber od)

fråga: ^»ab ffall jag göra, att jag må biff»a falxg? ©etta

dr ben anbettga uppmddetfe, l)»arförutan bet 1)03 ett t fottet*

oc^ »crlbenS tjenft nebjjunfet fldgte ide fan blif»a frdga om

att anamma Sefuö ©^riftué od) $an* eoangelium. Då) bocf

l)örer till berebelfen för benna nåb dnnu ndgot mera, dn ben

af ®ub§ lag »erfabe fdnnebomen om fynben. Sätt nog fan

ben uppmddta menntjfan, om f)on dn ide rentaf faftar fig in

i fört»tflan§ afgrunb, bod låna fitt öra åt ben förrdbiffa

ftdmma, fom pd grunb af ben förmenta omöjligheten att»an=
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bra @ub§ wäg intalar fcemte bert gamla fäfert)eten eller ben

falffa frtb fora grunbar ftg berpå, att man fjelf förlåter ftg

fnta fonber ocb, tttder titt ftg er-angettt rtåbaffatter. ©falt bettna

utaånq förebpggaå ocb, en werutg betebjlap för ©briftt nab

Kifwa wäcfelfenS fruft, bå måfte ocffå bet guboraltga fralö=

ninqSlöftet lt)fa fram fåfom en ftjeraa t natten ocb, forbe=

reba ben tro, fom anammar gbnftug. Sägen ocf) löftet pra

berför offitjafttgt titlfammang, när bet är fråga om fannffölbtg

Bättring, ocf) be ^afma alltifrån ben tib £erren utoatbe ett

folf, fem £an mitte bereba för fin tittfommetfe, martt be me=

bet' genom bwitfa £au fattat mennifforna titt bättring.

'

38äl f)abe nu £erren tib efter annan låtit i Söraet tn=

ffätpa fin lag ocf) fungöra löftet om ben fommanbe frälSnht=

qen men ftäbfe f)abe ocf ett merlbSttgt finne på nött gjort ftg

gättanbe oå) förmanblat £erreng plantering titt en igennwen

jorb, en öbemarf, fom genom föga annat än fin »ttre omf)äg=

nab' fftljbe ftg från ben omgtfmanbe tjebnaocfnen. ©rutte

tcfe t ben afgöranbe tibpunften, bå Ijtmmelrtfet ftob för bör*

ren, bda mälfignelfen af be£ anfomft gå förlorab för SSrael,

få måfte ben gamla lagen meb nw fraft ljuba tn i menntffor=

uaS ^jertan titt uppmäcfanbe af fpnbafänfla cd) frälgttingSbeljof

ocf) för be till beftnning uppwafnanbe löftets ftjerna l»fa meb

en föröfab glang, fom båbabe ben fnara uppgången af rätt*

färbtgbeteng fot ocf) uppfpttbe finnena meb längtan berefter.

©åfom lageng ocb löftets förlunnare uppträbbe berför ocffå

So^anneg, bå $<m gicf före herren meb fin bättrtnggprebtfan,

för att göra fottet berebt titt £ang mottaganbe.

£nrilfen mtgt betta 3of)anncg böpareng uppträbanbe od)

bermeb äfmen ben af f)onom förfunnabe bättringen eger, ber=

titt funne mi ftuta reban af bet fätt, fymarpå eöangettften i

mår tejet tnteber berättelfen f)ärom. £p bet låter bocf fanner=

nerligeu tcfe, fåfom gtnge f)an att förtälja någon btomftänbig*

Bet, bå t)an fåtunba begpnner: Uti femtonbe året af fej =

faren Stbertt regering, bå $>onttu6 ^ttatug mar böf=

bing i Subeen, ocf) £erobeg warförfte t ©atileen, ocb,

fjpBitippug f>ang brober förfte t Stureen ocf) lanbet

5

£ract)onittg, ocf) gpfaniag förfte i »tbttene; unber be

öfmerfta prefterna £annag ocf; (Saipf)ag, ffebbe @ubg

orb titt 3ob,anneg, 3acf)arie fon, t öcfnen. påtagit*

gen fer eoangeltften, bå ban meb ben ftörfta fjonom möjliga

noggrant)et angtfmer ttben för 3of)amteg uppträbanbe, i benna

ttllbragetfe ben tnträbanbe wänbpunften t b,eta menpgt)etenS

t)iftoria, begpnnelfen till bet ftörre, fom b,an i fortfättntngen af

fin berättetfe går att mebbela, etter meb anbra orb: f)an ja

Sobanneg' werf fåfom ben omebetbara intebntngen till ©bnfti

eget, meb bättrtnggprebifang begpnnelfe begpmter förf)onom f)iw=

metrifetg uppenbarelfe.— Dä) än mibare framlpfer i begfa eoan=

gettfteng orb betöbelfefuttbeten af 3of)anneg' fänbntng, i bet f>an

förft efter att f>afma påtrpeft benfamma ben t)öga ftämpeln af

ett omebetbart @ubg merf går att förtälja be§ f)iftoria. £ö

bet är juft bet omebetbart gubomtiga t ben titt Sobanneg ut=

gångna faltelfen, }om är itttatabt t betta: "tDtb ben ttben ffebbe

öhtbS orb titt So^anncS, Basarte \on
f

t odnen/
;

Scfe på bet

mer eller mtnbre bunlla fätt, ^marpå @ub i aUmän^et^arfm

^anb meb t lebningen af menntffornaö öben, blef So^anneé

nr fin eneltga ttllbafabragen^et framforb t offentligheten; ide

l)eller xvax bet blott pa grnnb af en from böjelfe, ^tlfen^an

efter eget- bäfta förftchtb etter oförftånb tolfat fåfom en maning

af herren, ^>an nppträbbe fåfom botprebifant i S^raeL @tt

orb af @nb l)abe ^an förnnmmit i fin fjät, oc^ bet meb en

nrif$et, fom ide mar minbre än någonfin ben tot^et lan xoaxa,

hmlkn mxitä af egna öron^ förnimmelfe, ©å ntomorbent=

lig mar ben fallelfe So^anneö mottagit, oc^ berför fan oä

e^angeliften betetfna ^ané nppträbanbe fåfom en titlbragelfe af

roerlböljiftoriff bet^belfe, ett ben gnbomliga tibmätarenå afgö=

ranbe timflag. Utrnftab meb f)ela maftfntlfomlig^eten af en

gnbfänb botprebifant, fom £)an i all ben än g b en omfring

3orban o c t) prebifabe bättringen^ bopelfe till ftyn=

bernae förlåtelfe oå) nppfyllbe få förntfägelfen om ben ftora,

före
s))teöfiaö gåenbe bättring^rebifan, ^mar^ innehåll ©faiae

l;ar ffilbrat i begfa gripanbe orben: @n ropanbeB röft är i

öcfnen: bereber »perranö mäg, görer £an3 ftigar räta;
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alla balar ffola falla» ocf) alla berg oc$ Ijöjber ffola

förnebtaö ocl) bet froftgt dr ff all rätt marba ocl) bet

ojemnt är ffall marba fläta magar; ocf) allt fött fl all

fe @ub» falig^ei

9h) mar mal ide benna :prebtfan, f)marfen titt fttt inne=

t)all eller fttt framftättning, tt) ben mar bod ingenting annat än ben

gamla tagen cd) löftet, förfnnnabe t famma anbclraft^ fom

fotbom uppenbarat ftg l)o» en @lta»; oå) bod mar bet någon*

ting dUbeleä nt)tt, fom ntmärfte benna bättrtng»prebtfan. Sofyan*

neö förfnnnabe nemltgen "bättringen» b öp elfe titt fynberna»

förlåtelfe", bet mitt fäga: en bättring, fom förmeblabe belafttg*

fyet i en merf It g (real) fynbaförlåtelfe, upptaganbe i ett ntjtt

nåbaförbunb, oå) fom berför äfmen ffnlle befegla» meb ett från

ben tjttre merfltgljeten» merlb lånabt, nt)tt förbunb»teden. St)

ben merfliga fynbaförlåtelfen, fymtlfen är betfamma fomfam*

metets rening, fnnbe ide finna» i bet gamla förbnnbet, få mi^t

fom bet "är omöjligt att genom oj:ar» oå) bodar» blob bort*

taga ftynber" (@br. 10: 4). Sitt genom fåbana t)ttre mebel

fyopptä bltfma renab till fttt inre mäfenbe är tifa orim=

ligt, fom att mena ftg funna rena» till freden ntan ett

Dttre renanbe ämne. £)d) bod måfte bet ide minbre mara i

fitt flag ett merfltgt ämne, fymarmeb menntffan» fammete

rena», el)uru ett ämne af öfmerjorbiff natur, ett anbeligt fraft*

blob. Sitt böpa» l)ärmeb od) fålnnba bltfma titt fammetet futt*

borbab (@br. 10: 1) eller ersatta ben merfliga fynbaförlåtelfen

od) ide blott ett löfte beröm, fåfom i gamla förbnnbet — betta

mar od) är att bltfma nytagen t bet nt)a förbnnb, af fymar»

goba bet gamla enbaft f)abe "ffuggan", men ide "fjelfma ma*

relfen." SBäl förmåbbe ej 3ol)anne» mebbela betta l)tmmelfla

bop, men i bet l)an böpte meb matten beti)gabe t)an, att gör*

bunb»meblaren af t)immelen reban mar fommen oå) att men*

ntffoma genom ben nn förfnnnabe bättringen berebbe ftg att

af pottorn mottaga fraftbopet meb anbe od) elb, eller, fåfom

apoftelen (@pt>. 1: 7) utträder bet, "förlovningen i £an» blob,

fynberna» förlåtelfe efter éan» nåb» rtfebomar."

7

£urn fraftigt mittnar nn ide I)eta benna gubomltga an*

orbning beröm, att ben genom Sefu» ©^rtftuS fomna nt)te*

ftamentliga nåben ide uppf)äfmer bättringen, ntan tmärtom

förutfätter od) ftabfäfter benfamma! ©et måfte bå gentemot

fåbana mittneöbörb mara en ftor btinb^et, att, fåfom bet i

måra bågar få ofta fler, på grnnb af nåben» ftor^et göra om

intet bättringen» nöbmänbtgfyet od) mtlja mottaga 6f)rtftu»

ntan att bereba magen för £onom. £mem» Ijelft en fåban

lära må mara, ide är ben ©ub gaber», fåban £an låtit be*

ti)ga fanningen genom fina f>eltga profeter» mnn, ide är ben

Sefit e^rtftt lära! fåban £>an fjelf l)ar förtunnat ben på jorben,

ide är bet ben ipeltge Stnbe», fåban £an genom apoftlarna

nttalat ben. Äom fåban bu är, fäger man, oå) förftår ber*

meb ide fymab meb ett fåbant orb rätteligen fnnbe od) borbe

förftå», i öfmerenöftämmelfe meb 3efu eget orb: menntflan»

@on är ide fommen att falla be rättfärbtga, ntan fynbaretitt

bättring; ntan man inbjnber faftmer mennifforna att meb för*

btgåenbe af bättringen, fåfom more ben ett till egenrättfärbig*

|et lebanbe lagmerf, fomma inför @ub i fitt finne» falff^et, t

fin natur» obruten^et, ja, utan att be en» förft fhttte bef)öfma

ffilja ifrån ftg be uppfåtliga, t merf oå) gerning öfmabe fyn*

berna. ©ermeb bringa» bå mi»ferligen månge titt enfnarnå*

baberömelfe oå) ett lifligt beltaganbe i gub»tjenftltga ^anblin*

gar oå) fromma merf od) öfntngar, oå) man prifar bå betta

fåfom en ftor mädetfe od) ett teden till ett allmännare anbe*

ligt lif. 9)Zen fåfom ormen behåller fin arga natur, faftän

l)an fltngrar ftg fram blanb be ffönafte blomfter eller i bet

flarafte matten, få förbltfmer od menniffo^ertat uppfyttbt af

oren^eten», otuften», mreben», l)atet», afunben», girigheten»

meberftpggliga ormgift, om menutffan än få mt)det ))bm oå)

Idfer od) talar om evangelium, men utan att gå in i ftg fjelf,

ranfafa fin f)jertegrunb oå) låta @ub» orb uträtta fitt bö*

man be merf. ©ielfrättfärbtg^eten fortfar att ^errffa i l)jer=

tat od) böljer ftg enbaft bjupare in unber befännelfe af fat*

ttgft)ttbareffav od) berömelfe af (äfyrifti nåb oå) rättfärbig^et.

mn intet bjup fan bölja f)jertat» merfliga tittftånb för bet
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gubomliga fanningSögat, fom fer allting fabant bet dr t fin

itmetfta grunb. 35e& allt omfattanbe, mörfret lifafom Ijufet

gettomffåbattbe Uiä fan af intet fonftlanbe, ingen förftållntng

mitfelebaS. Då) betta öga ffad en gång mara ben obemeflige

2)omaren§ od; inför be£ pröfning ffola menntjlornae lönligtye*

ter frambragaS. Sen fom ide mtll bå fomma på flarn inför

(Sfyriftu3 fåfom Somare, f)an måfte fe tid, att $an nn upp=

föfer «£jonom fåfom fin grålfare. 9Jien ide meb mår tyttre

menntffa, utan meb mårt tyjerta8 begår ^afu>e mi att lomma
till grälfaren. £)d) bet ar juft genom innerlig bättring, fom
ett till S^rtftuS Ijånmånbt begår upptoadt% i Ijjertai Sitt utan

bättring fomma till 6l;rtftu§ fåban man är, bet år berför att

nalfag |)onom på ett ffrtymtafttgt fått, meb ett tillfottftlabt

bef)of, nnber bet man tnmärtes förblifmer fjerratt ifrån £onom,

bunben t fin naturliga fjelfråttfårbtgfyel

Scfe mtnbre mot benna ffrt;mtafttga anbltgfyet, ån mot
ben uppenbara föttéltgf)eten, måfte nn en rått bätirtng§prebi=

fan mara rigtab; od; bet år icfe ett oeoangelifft, trålbinbanbe

tagmäfen, ide ett Ijårbt od) fårleWöft bömanbe, utan faftmer

en låganbe fanningåfårlef, en för eoangelit fanna frihet mag*

brtytanbe nitålffan f)o$ ©fyrtftt mtttnen, når be i <£an§ namn
afflöja för menntfforna fåmål ben falffa anbligl;eten fom be

råbanbe fynberna od) ffontngölöft nåmna alla od; allt mibfitt

råtta namn. ©et år famtt: i egen föttflig tfmer bör ingen

uppträba fåfom fin nftffaS beftraffare, od) fymat od) en, fom af

fitt falt eller eljeft af fitt fammete år förpligtab att öppet be=

ftraffa, må mål fe till, att f)an§ egen fa! ftår rått od) att fyan

»ib fin beftrafftttng icfe l)o§ fig fjelf gifmer fottet tillfälle,

utan förblifmer i öbmjuf£)et. SDiett bet år ocf mifjt, att

ben offrtymtabe obmjuMjeten, fom bjupt Ijar böjt fig för

fattningen^ maft, od) ben råtta menniffofårlefen, fom ålffar

bet bäfta od) l)ögfta i menniffortta, ide l;afma någonting ge*

menfamt meb flappljet mot bet onba od) fmagt unbfeenbe för

perfon, meb en mefltgljet fom låter allting få gå od; ingen
nitålffan bemifar. St; f^örom bod, $uru S^amteS ©ökaren,
benne i öbmjuffjet få ftore @ub£ man od; 23rubgutnmens mått,
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tilltalar bem, fom ffyttba till l;an3 böpelfe. Söt låfe beröm t

fortfättttingen af mår te;rt: @å fabe fyan bå till folfet,

fom gicf ut till att böpas af f)onom: 3 l;uggormar$

afföba, l)o fyafmer eber uttbermifat, att 3 ffolen unb*

flt; ben tillf ommanbe toreben? 3 fattning ett flarpt till*

tal, fom för att mara beråtttgabt onefltgen forbrar en fårffilb

fallelfe od) fullmaft af @ub. Sölen äfmen få måfte mi bocf

fråga ett l; to ar för od) tmittgaö att föfa ett fårffilb m;cfel till

förftartng beraf, tt; få allmänt uttalabt I)abe bod betta orb

inneburit ett frånfånnanbe af I;marje åblare bragntng f)o3 bet

till 3of)anne§ prebifan utftrömmanbe folfet. @n jemförelfe mel*

lan toår te?t od) bett berättelfe, fom eoangeltften 93iattt)eu§

(fap. 3) giftoer öftoer famma titlbragelfe, ffall leba o£ till in*

figt i förfyållanbet. Ser l;eter bet nemttgen, att 3of)anne^,

bå f)an fåg många farifeer ocf) fabbuceer fomma till

t)an% böpelfe, fabe till bem: 3 l;uggormarå afföba,

t)o |afmer eber unbermtfat, att 3 ffolen unbftt; ben

tillfommanbe mreben? Set toar fålebe^ farifeer od) fab=

buceer bet ffatpa tilltalet gåtlbe, oc^ bet toar ben till gttbaftigf)et

förflåbba toerlböltgfieten, ben ffrt;mtaftiga förbtnbelfen meb bet

beliga, l;an få ffoningelöft beftraffabe l;o^ bem. £t; mare fig

att be merlltgen l;o^pabeö att fatta fronart på all fin bittillå

eganbe bt;gb od; råttfårbtgfyet genom att mottaga 3ol;anne0*

bopet, eller be bertoib enbaft gåftoo efter för ben allmåttna me=

ningen od; åft;ftabe att upprätthålla fitt eget infli;tanbe blanb

folfet — i båbabera fallet ttalfabeS be @ub t ^anö frålöntng^

anftalt utan tro på be£ bel;öfltgl)et, fulle af bett falff^ct i anben,

fom fommer menutffor att mtfa fig l)elt annorlunba ärt be åro od;

att låtfa en öftoerti;gelfe, fom be ide ega. dJtan uull för fina

fjelfmtffa ft;ften i anbligt eller tuerlbSligt l;änfeenbe begagna fig

af bett gubomltga nåbené mebel od; frälötttngettö anftalter, un=

ber bet matt liucVUgett ttHfluter finne od; l;jerta för £)ix>arje merf*

ligt mtrtycf beraf, ^marje tro på beraö fattntttg od; årlig un=

berfaftetfe unber beraö forbrtitgar. Set år betttta mebroettta

falfft)et i anben, fom utmårfer ben anbeliga ormnaturen oå)

gör ben menniffa, fom öppnar fitt inre för befc inflt;telfer, på
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bttbbelt fatt ttU ett mrebenS barn, ett fofter af mörfret t ^jerta

od) finne. Cd) fdfom fåban inbjubeS ingen menniffa titt bruf

af £erren3 petiga ftiftelfer od) fatt$et8mebel. £o ^aftner eber

unbermifat, ropat SofyamteS, att 3 fiolen unbflp ben tttlfom-

manbe mreben? ©ubs rtfe beftår bod ide t t)ttre ting od) fan

berför ide tyefler genom t^ttre tafttagelfer minnaä, lifa litet fom

man på grunb af någon ijelfffrtfmen£)et fan lomma betin.

^Bättring galler bet, men en bättring fom ide beflår i orb od)

åtbörber oel) ett antaget fatt, ntan en bättring fom är en finnen

änbring, fynulfen angriper- onbffan i fyjertat od) betoifar fig

häftig i lifmet titt att merfltgen göra menniffan Iö3 från be

gamla, uppfåtttga fynberna. ©åban är ben berebetfe för Styrt*

ftus, fymtlfen SofyanneS anmifar. ©örer förbenffult, fäger

Ijan, fåbana frufter fom bättring tillföra, oel) tager

eber tete före att fäga mtb eber fjelftoa: mt fyafme

2lbrat)am titt faber. St) jag fäger eber, att ©ub är

mäftig af b c ö f
a ftenar upptoäcfa barn åt Slbraljam.

3Bt fe, bättringens målsman fft)r ide att ftäHa be a&xoax*

ligafte anforbringar på menniffoma, od) betta ide för att, meb

ben båliga frigéltft fom mången i mår tib menar mara bätt*

ringens uppgift, förft pålägga bem bet omöjliga od) få bi*

bringa bem tnftgt beruti, att be atlbeleå ingenting förmå, utan

att be blott fyafma att tro på nåben t 6fyriftu3. 9tej, f)an fom

få bjnpt fänbe od) få beftämbt uttatabe ben fattningen, att

"menntffan fan intet taga, utan att bet tparber fyenne gifmet

af fyimmeten", mar fannertigen ide ben man, fom af menniffor

funbe begära bet omöjliga. £)d) ide getter funne mt titlmita

fyonom, fom få frimobigt mittnabe om @t)riftu3 od) meb fing-

ret pefanbe på pottorn fabe: fe ©ubs Sam, fom borttager roerl*

bens ft)nber — mt funne ide ttthvtta en fåban man att genom

fin prebifan unbanffpmma för mennifforna ©fyriftuå. £)dj bod

är bet juft l)an, fom fäger: görer fåbana frufter fom bättring

tillföra — uppenbarligen i ben mening, att fyanö åhörare merf*

ligen funbe od) måfte frambringa beöfa bättringåfrufter, om
be eljeft mtlle Ijafma bet ktoälfignelfen af (Sf>rtftt anfomft.

—

SOien på famma gång fe mrodfd, fyurufom fy
an rotfyugger ben
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förbom, fymitfen uppfyllbe beraS t)jertau lif ett gammalt ftam=

träb, fom meb fina mälbiga rötter förl)inbrar jorben od) gor

fyenne obugtig att bära fruft. Säger eber ide före, fäger t)att,

att fäga nub eber fjetfma: mi ^aftoe Slbrafyam till faber. St)

jag fäger eber, att ©ub är mäftig att af beslå ftenar upp*

mäda barn åt 3(bral)am. £drbt mar betta tal för ben jubiffa

ftoltl)eten, ti) bet gjorbe om intet fyela ben fjetfffrifmenfyet tilt

@ub3 rtfe, fom ben rättrogne juben anfåg fåfom fin meft oaf=

fyänbeltga rätt od) berötnmelfe. 9Ken fyuru bjnpt än ben för*

bomen ftagit rot i l)ans öfmertygetfe od) införlifmat fig meb

f)ela fyans* tänfe* od) åffåbntngSfätt, ben måfte bod upprt)daé

ur finnet, få mtba - ide l)ela fyanä menniffa ffulle fåfom ett

obugligt träb, fom ide bar bättringens frufter, upprtjcfaS od)

faftaö i elben. Sibpunften loar afgöranbe od) bet öbe^

bigra målet mar Ssrael förelagbt. Sleban är ocf t)j:an fatt

titt roten på träben; berför tnoart oel) ett träb, fom

icfe bär gob fruft, marber affyugget oel) faftabt t

elben.

93ten mar bet bå enbaft be ju biffe farifeerna, fom fabe

få mt)det gobt mib fig fjetfma om fig fjetfma? od) ftwteé

^08 of3 d)riftna intet motftt)de till betta beraö "mt t)afme Slbra=

f)am till faber'
7

,
t)marmeb be för^ärbabe fig mot ©ubö falletfe

titt bättring? $mlla företräben menar man fig ide i d)riften=

fjeten ega

1

t)oö ©ub framför ofunntga ^ebningar på grunb

beraf, att man är böpt i Sfyrtfti namn oå) unbermtfab i |)anS

tära, t)örer ©ubö orb od) åtnjuter £anö faframent! ®e äro

t fanntng ftora, beofa förmåner, men få mar bet od en [tor

förmånsrätt att tillföra bet utmatba fottet, att mara en ätt-

ting af ben man, fom fallas be troenbes faber od) i l)milfenS

fäb alla jorbeuö flägter ffulle bltfma mätfiguabe. £å) t)mitfa

perfonliga företräben inbillar fig ide iblanb o§ ben mälfrej-

babe, borgerligt oftrapge ega framför ben fallne od) brotts

tige, eller ben fom fanffe opröfmabt nog antagit titel af ©ubö barn

•

framför ben, fom l)an ttfa opröfmabt fållar en metibömenniffa—
företräben, fom binbra ^onom, lifafom be forbom ^inbrabe farife=

erna, att gtfma ©ub rätt, när <patt fållar till bättring? Set göreé
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ofe i fanning behof, att låta urgamla förbomar uppradas 0$ be=

finna, att inga t)ttre företräben, be ma nu mara gemenfamma

eller perfonltga, merfttga eller förmenta, funna fftjta ben inre men=

ittpCanB brtfter cd) frtfalla o£ frän att göra fdbana frufter,fom bätt=

ring tillföra. Då) äfmen för o§ dr bet fyög ttb berttU, tt) oaffebt

bet, att tymarje enfftlb menntffaå ttfSttb fnart dr tttlänbalupen, fd

ttbet bet od t ftort till dnba meb ben numaranbe d)rtftenf)eten0

ndbattb, fdfom bet leb tid dnba meb bet gammalteftamentltga

egenbomsfolfetå på ben ttb, bd ©öparen uppträbbe. £i) Idtom

bet ide mtftfeba 0% att träben dmm mängenftäbeS fe friffa oå)

lummiga ut; be fdgo fd ut äfmen t S^racl ben ttb
f
bäreban

ijxan mar fatt ttlt beraö rot, ocf) ide blott bet murfna, utan

äfmen bet fafttga oå) blabrtfa trdbet ffall afhuggaå oå) faftaS

t elben, när bet ide bar gob fruft.

Dm man t driftenheten funbe befinna ftällningenä atlmar

oå) märbet af ben ffyenbe ndbatiben, @ub£ föreftdenbe bomar

oå) (Sl)rtfti rifeS ttUfommelfe, fd unbertdte man ide ^eller att

t fitt finne frdga meb fottet i terten: h^ab ffole mi bd

göra? gönmbrom ofc itfe
r

att ^e få ftagabe. SDe habe mal hört

od) mtfcte bet reban, att bet mar bdttrtnggfrufterfomforbrabeg

af bem, men juft berför att benna forbran trängt bem in på lifmet,

funbe be ide nöja fig meb mtnbre be finge förftd hmab ben for*

bran för bem, i fin tillämpning på b er a e perfon od) ttf, ^abe att

innebära. %Vj fåban är aHttb bättringens art. S)en gör menntffan

ofunntg i bet reban befanta od) oerfaren fdfom ett barn t be enf=

(afte fatet fom röra @ub3 rtfe, od) betta juft berför, att ben ide

tillåter henne att nöja fig meb allmänna begrepp od) Beffrif=

ningar, utan milt t)afma ett metanbe fom gar ut på att göra

odj fom bär fruft i Ufmet Då) betta göranbe, hmartill

bättringen brtfmer, träber bd ~}å litet t motfatS mot tron, att bet

ttoärtom ar bertgenom, fom ben böba tanfetron od) fjelfmiffa

ndbaberommelfen unbanröbjeS od) mag berebeS för ben innerliga,

öbmjnfa, lefmanbe ^jertetrott, fom alletta gör rättfärbtg. grdn

orb fommer man bertgenom till faf, frdn ffen till merfltgljet.

Sitt utan mtbare gtfma beSfa menntffor en allmän fy&nvoifc

ning till tro på éfyriftuö, fdfom apoftelen $)auto3 unber $elt
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anbra förhdUanben funbe göra meb fdngmaftaren t ^l)tltppt,

bd benne unber fänfla af bjup ftjnbanöb utgjutit |ttt hjeita

för apoftelen i en fnarlif frdga, bet l)abe martt att m=

föfma be uppmafnanbe fammetetta od) bermeb omintetgöramm
börjanbe näbamerf. Otffa finne mi, att So^atme^ gtct till

mdga pä ett l)ett annat fatt, i bet l)an in i bet enfftlba an*

loifabe entymar, huru l)an i fitt färfftlba läge od) fin \am\)m*

ftädning ffuUe frambringa fin bättringöfruft. ©en ber tm

a

fldbntngar ^afwet, fabe t)an, i)an gifme at ben, fom

ingen l)afmer; och ben ber mat $af»et, göre famma*

lunba. Dct> ba pnbUfaner fommo till att böpao ocb

fabe till f)onom: Sttäftate, ^mab ffole mi göra? fabe

han till bem: frä-fmer icfe mer ut, än eber förelagbt

är. Dci) bd frtgömän frdgabe honom, fäganbe: $u>ab

ffole bd mi göra? fabe han till bem: Dfmer mot tn=

gen matb eller fmef oci) täter eber nöja meb eber folb.

^an företabe fdlebeö od) en att börja, ide meb nagon=

ting utomorbentltgt od) langföft, utan juft meb bet, fom lag

honom pd ben plate h^n ftob allranärmaft, börja meb att a|=

fäga fig ben fprtb ^att mar meft begtfmen pd oå) unbmtfa fna=

ran af ben freftetfe, i h^ttfen h^n ^itttHö habe fallit, od) öf=

toerhufmub att inom fin fret* öfma rättrdbighet od) barmher=

tighet mot näftan fafom uttrt)d af ffutbmebmetanbe od) bot-

färbighet inför @ub. ©e ber be famtffytbiga bättrtng6frut=

terna, fom mi^erltgen ännu ide äro be egentliga an bens fruf=

ter, h^tlfa apoftelen omtalar (©al. 5) och förft himmetrtfet

fan bringa till mognab, när bet ^ar infommit i menntffanö

hjerta, men till h^tlfa bod @ub reban meb mälbehag jer, \a

mi^t fom £onom behagar offret af en bebröfmab anbe oå) ett

förfroöfabt Ijjerta. ®d banag bd mägen för @^rtftu8 oå) be=

rebeö jorben för ^anö rifeé infdenbe berutt.

©titta oå) oanfenligt fänfer fig himmelrifet neb i ett boU

färbigt hi^ta, lifafom fäbeöfornet i ben tiörebba jorben. ©h^
ftuä fommer faftmobtg tiU hittat od) tager fin boning beruti.

må mi bd ide förfumma ben för en fdban ndb nöbtga bere*

belfen, ide af en falff blt)gfel btifma qmar pa ben i)bfi f
bit
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måpnba egen fåfutwigW mdl)dnba ocf anbraS oförftånb $ar

ftdUt o% få att mi för ffam ffuU ide miHe göra bättring; men

ma ocf ingen tyffla fig unban t bet bjup, bit möjligen omdr=

bigtyetäfdnfkn f)ar nebjatt l)onom på grunb af IjanS många

utfattiga fynber. ©en fom förnebrar ftg fjelf t botfdrbig

erfdnfla af fina ftnber, f?an ffafl bltfma uppljöjb; ben fom i

fttt l)jerta fuefar fttt "®ub! mar mig fynbaré nåbig", l)anffall

bltfma bönprb. allt fött, bet mitt fäga, menniffor utan

ctffeenbe pd ålber od) ftdnb, föregdenbe tuerlböliga eller an=

beltga ffiljattig^eter, ff all fe @ubö faltgljet, om blott ba=

lama bltfma fi)llba ocf) bergen ocl) (jöjberna fdnfta

ocf) mdgen banab för ben fytmmelffe ^onuttgen.

gör big od) för mig, bt)re åhörare, ftdr fålebeS benna fa*

£tgf>e± öppen; afmen mi funne fd mottaga mår grdlfare od)

bltfma £an3 egna, om bättrtngeropet blir l)örbt od) Bättring*

ndben anammab. 3 öcfnen fjöjbeä bet ropet af Sofyanneö; i

ben enfltga ftiWjeten, ber bu dr enfam meb bin ®ub od) big

fjelf, ber fyöreS bet ännu. Od) ft)nbaforgen§ tårar dro bet

matten, Ijmarmeb bdttringSnåben befeglaö, fåfom ben forbom

befeglabeS genom 3of)anne£bopet t 3orbanö flob. ©erfor, ld=

tom ofj gå ut i ödnen ocf) mottaga bättringens böpetfe till ft)n=

bernaä förlåtelfe. §örr dn mi bet tänte, [fall bd möta of}

©en, fom dr ftörre dn 3ol)anne3, od) fdfta o£ mtb ftg för

emtgt, fåfom brubgummen fdfter ftg mtb fin brub. Slmen.
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min fjdl prtfar ftorligen Herran ocl) min Inbe

fröjbar ftg t @ub min grdlfare. 9Jieb be«fa orb öppnabe

Sftarta ben loffång, i fymtlfen fyon befmarar ben l)öga l)eléntng,

^marmeb l)on af fin fränfa (Sltfabetf) mtb fttt intrdbe t bennaö

fcue bltfmtt Ijelfab. SKaria erfor bermib en gldbjerörelfe, fom

uppmällbe ur j?enneS innerfta; ide ben t)ttre menniffan mar

bet, fom fröjbabe ftg öfmer en jorbtff fycfa od) bermib l)abe

fommit l)ennes mun att ofmerflöba af tatffdgelfe till @ub få*

fom ben attgobe ©tfmaren, utan l)enne§ fjdl prifabe ftorligen

herren, f)enneS anbe fröjbabe ftg i @ub, f)enneö gralfate.

£>d) t fanning, l)on l)abe ffdl, mer dn ffdl till att fd fröjba

ftg od) loffjunga, ti) l)enneö nåb mar öfmerfminneltg. SBerl*

ben3 tfyroner, jorbenö ffatter, menpga ftormerf — be tdgo

alla fåfom ftoft för f)enneö fötter; ttfafom ftjernornao ljus för*

blelnar för ben nppgdenbe fölen, fd förblefnabe tjmarje timlig

tyda, t)marje dnblig' glanö för ben ndb od) bet Ijuo, l)maraf

t)on mar uppft)lfb. St) t)on mar reban ben blanb qminnor

mdlftgnabe, l)on bar reban ben mdlfignabe itfefruften unber

fitt l)jerta, I)on mar — @ub3 ©on§ mober. £uru ffuHe bet

mat bd funna mara annorlunba, ndr t en ftunb fåfom ben,

i tmuifen fyon fammanträffabe meb eitfabett), benna ndb od)

betta lju§ fammantrdngbe ftg tid full förmmmelfe t '^enneci

fdnfla od) meb ett Hart ©nboméffen lt)fte fram genom be töc*

fen, ^marmeb dfmen l)oö l)enne, fåfom ^oö o{3 anbra, ben tjttrc

menniffan od) bet tyttre Itfmet öfmer^öljbe ben inre grunben?

^uru ffuUe bet t en fåban ftunb funna mara annorlunba, dn

att allt fymab t l)enne mar gtcf upp t lof till @ub ben $Efå'

mdfttge? petigt mar betta lofoffer, ti) bet mar ide fött od)

blob, 'tcfe menntffomttja od) menntffofonft, fom framfallabe

bet, utan ben £>eltge 2lnbe§ mdfttga mtbrörelfe. &å) ett af

en fåban maft framfallabt lofoffer dr od fjelft mdfttgt i ^tm*
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ineleit oå) på jorben, t Jjtmmelen fd, att bet uppfttger tid ®ub
oct; förbltfwet t ettrig dmtnnelfe l)oä pottorn c* nebfaUar fraf=

tig roalftgttelfe efroer bet bebjcmbe fyjertat, oå) på jorben fd,

att bet gifroer gettljub t alla för fanntng tillgängliga fjalar,

fom J}öra bet, od) att bet fdfom pd toalbtga ttringar tager meb

ftg till ben fterlb, från fyttrilfen bet utgått, Ijroarje fldmtanbe

ireébegär, fytuarje uppåtfträfwanbe längtan fyo§ Idrjungafinnen

\\{ jorben.

|)utu mat beljöfn>er ide @ubå fctf att unber fttt fram*

Itngaffap, fin öcfemt>cutbrmg t>är nere, ftdrfa ftg genom ©nbå
lof od) gläbje i ®nb! Scfe adttb dro tiberna fdbana, att l)jer=

tat fan mara ftdmbt titt ®ubö lof, lifafom be i fanntng tcfe getter

alltib förblcfmo fdbana för bet fyjerta, fom en gång i en l)ög=

tiblig ftiutb ftcf utbrifta: min f jäl prtfar ftorligen .perran
oct) min anbe fröjbar ftg i @nb, min grdlfare. 9JZen

nar fdbana tillfallen gifmae, bd måfte be begagnad £)d) @ub
gifmer bem, när $an mitt, dt be fjalar fom fota pottorn oå)

lemna fig i jpans foftranbc todrb, 28 dra ttber od; orb=

ntngar dro tcfe på bet fättet £an3, att £an ffulle l)afma

onrilforftgen bunbit fin gdfma mtb bem, men mät funna be

"mata mebel, fymartgenom $an förbereber o§ för ben gdfma,

fom $an i fin tib mitt mebbela, bereber o£ för gdfman af bet

petiga tofmet. 55e u^pmäda ofe titt att föfa bet' fannffylbtga,

fom be förebttba; be fomma mdr fmagfjet titt en ttälbetjöfltg

fyjefy od; uppmuntran, £erren möter o§ t bem, om mi ge=

nom bem gd fyonom till möteS. SBare bd betta mdr upprifttga

dftunban, när mt nu dter, efter fyrfané ffona anorbning, fire

mdr £erre3 föbelfefeft! 9Jcd enf)mar gd till betraftelfen af
benna gubafttgf)etenö fyemltgl;et, @ub§ ©onä manbom3anam=
melfe, meb bet fafta uppfatet, att fjelf ^ängtfma fig tid att

göra @ub3 mitja, pd bet ^an mdtte t fttt eget t>jerta fd erfara

fraften af bet ndbeni> unber, fom uppmäcfte ben f)dngtfna

©ubföberffan till ett fd petigt tof, od) fd t fin orbning fd
lofma @ub t ben £eltga Slnbe. — £erre! SBtbrör af bin ndb
mara Ijjertan meb benna fraft, bd mt nu uppftd oå) meb före-
nabe röfter inftämme t efter[öljanbe loffdng: M 57: 3.
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SDig f(äb t (»eftgtjetcnS f?rub,

SD 3^n! (åt bttt $arpo(jub

9ht flinga när odj fjerran;

SBrift ut o$ fjung, bu CE^r£fit 6rub:

Sfttn anbe fröjbar ftfl t $ub,
Sttttt fyjerta ^rtfar 45crran.

45an funajort i)ax fitt Mga tåö:
o

i£an3 fanninct, emta, fem ^an§ nåb,

Éfatf albrtfl atern?ä'nba!

tgan öppnat 6ar fin ^u(Da famn:

45anS (of ffa(( mara, fom ^anö namn,

Mt inM mer(ben§ änba!

9ftatt(j. i: 18—25.

Scfu E^rtfti f&*etf< gict få tia. 9?är SWaria, ^ane meter, mat

trolofirab mcfc Sofepfc, förr cin ce fommo famman, fanné i^on n?ara

^afivaitte af ben petiga 5(nba. äften efter Sdfrt/ ^ennefi man, mar

rättffaffené cd> icfc Iviflc röja ()enne, täufte ijan ^emdgen ftTfja ftg

mib $enne. ÉWen nar betta t ftnnet ^abe, ft, ba uppen6arabeö

^onom t en brem ^erranö enget, cd) fabe: Scfcp^, ©at)ibé fon, räbé

Wc att taga SWarta cin ^ujtru till btg; tu bet, fom är aflabt t ^eune,

bet är af ten ^elfga Slnba, Del; ben ffaK föba en (gon, ed) bu

f!att falla £ano namn Sefuö; tu ^)an frätt frälfa fitt fetf ifrån bes

raö f^nber. %Jlcn betta är atttfammano ftebt, pa bet fufl6orba§ ffutte

bet af ^erranom fagbt roar genom profeten, fom fabc: ©i, en Snng*

fm fTatt nmtba ^afmanbe, oc^ föba en (Son, ec^ be ffela fatta <£>anå

namn Smmannel; bet är ntt^bt: ®ub meb c§. 9läx Sofept) teaf*

nabe npp af fömnen, gjcrbe 6an fem ^)errano enget fyabe ^enom be*

fattt, 0$ tog ftn ^liftru titt ftg, cd) fänbe K'nne icfe, titt teg ^en

föbt ^abe ftn förfrföbba Son, oc^ ^an fattabc «g)anö namn

Slf en fattig, rtnqa mobev,

^errc bu bio, fcba§ tät,

t(cf menmjrowaS brober,

©eljanbe bttt majeftat.

Såt btg oa* uti mitt ()jerta

f^öbaS, 6o oa^ Btifma ber:

83arn af big en djrtjien är I

ägt t)aftoe t tt)dr u^^ldfta tert t)ört ben enfla berdttelfen

om ben meft xmberbara blanb alla ttdbragetier: @ubé ©ons

manbomSanammelfe, toerlben^ gralfareö föbetfe- @nb fjelf i

ftn enföbbe @on, fttt mäfenbeö aftr^cf, ftn fydrltgfyetå dterften,

trdber tn t fpnbares? flägte, förenar ftg genom blob^banb

meb bem od) bltfioer fdfem en af o§. 3c!e utifrån fommer
2
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£an till o§, t\) om £an fd fomme, ffuUe £anå anfomft frcSfa

oå) tifltntetgöra i% ty "intet fött fan fe ©ub oå) lefma." éd
oanbligt dr bet gubomltga majeftätet uppf)öjbt öfmer bet ffa=

pabe, oå) cin mer öfmer bet oheliga, ftynbiga, att be§ blotta

uppenbarelfe, om ben omebelbart fomme utifrån, ffulle

mebföra omilforltg böb oå) nnbergång. SDerttU more ingen

färfftlb bomsfyanbltng af nöben; bet more nog, att ©ubblefme

uppenbar fdban £an är t fitt majeftät. "Sngen fanfe@ub
oå) lefma": betta mar en infigt, fom@ub$ forne tjenare tnf)em=

tat i bet gamla ^örbnnbetå förberebanbe ffola, ber man öfmer=

fynfmub grunbligt ftdE lära förftå fymab gnbomlig fyeltgfyet oå)

rättf ärbtgf)et dro oå) f)mab till ©ub§ fruftan fyörer. SDien

d anbra ffbatt dr bet bocf fd, att ingen fan lefma utan att fe

@ub: ben tillmaro, fom icfe efter mattet af be£ i ffapelfen

grnnbabe mottaglighet mattas meb @ub, dr en tillmaro

fom fafnar juft bet, fom gör lifmet till lif, falnar bet

fröjbanbe, allt uppftyllanbe .ocf) bdranbe ljufet 5ftej, ingen

fan lefma utan att fe ©ub, 9)ien för att ett ttfgtfmanbe

feenbe af @nb ffulle funna blifma möjligt, mdfte @ub
tomma till o{3 icfe utifrån, utan inifrån; <pan mdfte ur

menffttgletenö eget jlöte fomma till menffligljeten. £)å) bet

dr betta ffenbart omöjliga, fom i 3efu ©fyriftt föbelfe f)ar

blifmit en merfligljet: bet loar @ub, fom bå blef menntfta.

2ltt betta blanb allt fom unberbart fallaö dr bet meft nnber=

bara, ffall ingen förnefa, ti) dftoen ben, fom ide tror famtin*

gen af ett fåbant unber, gör ju betta juft på grunb af be§

utomorbentliga unberbarfyei ®å mtycfet mera grtpanbe bör

bd ben £)öga enfelf)et mara, meb Ijtmlfen berdttelfen om en få

unberbar ttHbragelfe framftälIcS. 5ltt berätta bet meft utomor=

bentltga meb anfpråf på att blifma trobb af fymar man, oå) bet

utan att anföra någon menfflig betoi^ning, utan att ftöbja

fina orb på någon tytire lodltalig^et, bet dr bocf att maramif}

på fin faf, mi§ att faf en bemifar fig fjelf för f)mar oå) en,

fom fyärmtb fan mottaga öfmerbeioiåning. Såtom o§ bå, meb
finnen öppna för be tntrtycf, meb fymilfa betta allraf)eltgaffe merf
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bemtfar fig fjelft t>oS alla för gnbomlig fanning tillgängliga

menntffor, gå att betrafta oinftänbtgljeterna bermib, fåbana be

mebbelaå o£ i ben teft, fom i benna ftunb ligger till grunb

för mår anbafi

3efu e^riftt föbelfe gicf få till. mt 9)laria,

#an3 mober, mar trolofmab meb Sofef, förrän be

fommo famman, fann§ fyon mara fyafmanbe af ben
heliga Sin b a. (än jungfru af 2Ibraf)amå ftägte oå) 2)aoib§

t)uö mar ben hlani qminnor tjögftbenåbabe, fom ben TOmafe
tige i fitt råb förut beftdmt bertitl, att t)on f!ulle föba metl*

benö grälfare oå) på jorben' fallas £erren§ mober. (Såfom

fjelf föbb af fynbare, mar fyon miöfertigen ide fritagen från

ben allmänna jpnbfullfyet, fom allt fymab menniffa fyeter öfmer=

tager fafom ett ofaltgt arf oå) fom, ber ben icfe af ben bättre

lag, fom i menniffanö fyåg är, l?å(le§ bunben, fträfmar att

fomma till mälbet ot^ taga f)ela menntffan fången unber fin

trälbom. s3)ien faftän belafttg i menntffonaturene allmänna

förberf, mar benna jungfru bocf på ett tymterligt fatt fyelgab

genom ben gammalteftamentltga nåben; l)on mar fjelfma blom=
man af ©ubå förbunb^folf, blomman af ben inom betta folf

ntmalba flägten, af ben genom ©aoib ifrån Slbra^am fortgå-

enbe löfteeltnien, oå) fållad berför oå meb rätta ben f)eliga.

.pon mar betta ide genom tyfanbe gåfmor af bet flag, fom
merlben beunbrar oå) afgubar, men genom be egenffaper, fom
dro bärbara för ©ub, genom fin of?rt)mtabe öbmjufl)et, fin ^öga
troéenfaib, fitt fyängtfna l;opp till ©ub, egenjfttper, i ^milfa
all fäberna^ tro f)abe funnit fin ftonafte förflartng. Söt fäge
mi^t icfe, att troSmebmetanbet ^oé SDtarta framftob i ful=

lafte flarnet, bet mill f)är fäga i ben fyögfta flarnet, fom på
gammalteftamentlig grunb mar möjlig; ty, för att icfe anföra
flere exempel, fmru ojemförligt ^abe tcfe en £>aoib, en ©faiaö
uttalat betta mebmetanbe? men mäl ^ålle mi före, att f)o£ in=

gen tillförene, ide en§ t)o§ be mörbnabSmärbafte tro^fäberna,
be t)pperfta tro^jelterna, be mälbigafte Uanb bem, fom profe=
terat i tron om ben fommanbe faligf)eten, ^abe ännu tron få
tnförlifmat fig meb naturen, troSmebmetanbet få antagit na =
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turlighetens, naturfaitningenå form, fom \)o% ben petiga

jungfrun. Ddj titt en fäban innerlig förmätning mellan löf*

teSnäben od) naturen, ett fäbant natnrenö ^elganbe genom

löfteSnäbenä fulla införlif loanbe uti fyettite, mdftc bet

omfiber fomma, innan bet ettriga orbet funbe af qloinna antaga

menfflig natur. Sagom en bttb frdn ett lägre omräbe titt be-

Ilning af betta förhdllanbe. 3Bt fdnna alla naturlighetens

behag oå) erfare alla, fa miba m ide fjelfme bilflott fyett od)

fallet bortfonfttabe, att benfamma utöfmar en oemotftänbetig

bragningäfraft. ©h^ar bet allioarliga fträfioanbet, bet for ett

dbelt mål fämpanbe finnet träber i bagen, ber högafte m bet,

men enbaft ber bet fyneå o£ mara natur förefommer bet rätt

älffmärbt od> tillbraganbe. 2)et är bljgbenä famman]mättning

meb perfonlighetenS innerfta, fom härioib gtfmer benfamma

benna ffonbetené prägel, h^itfen fd mäftigt intager od) fäng-

flat. £)d> bmab är loät benna fammanfmältning, benna tnner=

liga förening mellan bet goba od) perfonligheten, annat än

bl)gben3 fanning? 9tär mi öfioerffytte betta pä bet t)ettga
f

hloarom m har tale, fd fäge loi, att ben gamla förbunb3nä=

ben fyabe i benna mening fommit till fin t)ögfta fanning i

jungfru 93?arta oå) att ^on berför mar bet Söraclftiffa fotfetS

ffätafte oå) ffönafte blomma, ^ela bet gamla förbunbeté flut=

mal ©etta fäge »i bd, ide för att upphöja henne pä fäber=

na§ befoftnab, ti) blomman bär ju bocf ide roten od) ftammeit,

utan har tvärtom bem att tada för fin tillvaro och för att

hon är Ijwab fyort är; od) lifa fd litet eller ännu minbre fäge

mi bet för att npphöja menniffan meb förringanbe af ben

gubomliga ndben, ti) för bet förfta loar ju hela Såraetå plan=

tering i be£ nppfomft od) tillmätt ett merf af ibel ndb, och

för bet attbra förmdbbe benna plantering icfe, äfioen feban ben

hnnntt bet af @ub äfyftabe målet för fin utioecfting, att af

fig fjelf bära frälöningenö fruft för fig oå) för merlben. 3Mt

htoab ben i fraft af ben införlifioabe förbunbänäben förmäbbe,

bet loar, att milligt hängifma- fig dt ni)ftapeIfenS ndb, bd benna

befruftanbe nebfänfte fig beruti, fdfom utfäbet i ben titlrebba

jorben. 9Ken bet är o§ gobt od) nöbtgt att befinna, ^urufom
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ben gubomliga 2Wmaften lifa litet i frälsningens merf
,

fom

i ffaJelfenB, gör oförmeblabe fpräng, oå) h»f» »tfjl
:

bet

berför ligger berpfi," att nri i toillig ll)bnab omfatte
:

bet före*

aaenbe näbenS merf, h>™rmeb £erren förmeblar bet ftorre, lom

berefter följer, och i fin tib uppfyller bet orbet: ben fom

mer, h^om flall marba gifioet, att han nog hafaer. ^nru

(dugt bet är berifrdn, att @ub genom fttt allömäfiiga ingrtpanbe

jlutle omintetgöra betl)belfen af ben menpga utmedtingen oå)

nöbmänbtgheten af ben menpga förberebelfen, bet framftdr pa

bet flarafte juft i bet ^öga loerf, fom här dr i frdga. £j
buritfen uppenbaretfe af gubomlig ndb oå) allmaft funbe mal

mara friare, än ben, bd ben £ögfte3 fraft öfmerffyggabe SKarta

och h^n fanné mälfignab meb lifSfruft af ben £eliga 9lnbe?

SDd) bocf mdfte mi fafthälla, att benna öfmernaturliga föbelfe

ide funnat ffe i merlben, förrän i menpgheten en jnngfru

jäban fom 93iaria häbe uppftätt, titt h^n bet meb ben meft

lärffilba hdnMning funbe fägaä: ©alig är bu, fom trobbe.

Dm m nu fatte beti)betfen oå) nöbmänbigheten af ben

menpga förmeblingen loib ©ubö frälBning^uppenbarelfe, fd

ffole m od loibfännae ben tadfamhet^ffulb, i h^tlfen mi ftd

till bet utmalba folfet o^ till ben blanb qioinnor högftbend^

babe, fom upprunnit ur bef$ fföte — en ffulb fom rni uttale,

hmarje gdng mi i förfamlingen befänne: 3ag tror pd 3efu§

(ihriftuö^ aflab af ben petige 3lnbe, föb b af jnngfru 93Uria.

Étanfen hdraf ffaö ide ffymma bliden för ben gubomliga

näbenå öfioeriminneliga rifebom i Sefu ©^riftt föbelfe; ben

fflall faftmer föra o§ bjupare in i tron pd ndbené rifebom, bd

bet befinner loara en ndb, fom i fanning tillhör er o§, fom tagit

mdrt flägte i anfprdf för fin uppenbarelfe oå) berigenom pd

bet meft innerliga fatt gjort fig till loar egenbom, pd famma

gdng bet är en ndb, fom ftdr helt od) I)åClet utom od) öfloer

allt menpgt dtgöranbe, fdfom ett merf af ben £ögfte§ ome*

belbara ingripanbe od) fria allmaft, grunbabt allena i betta

"för ©ub är ingenting omöjligt."

Samma tmäfalbtga gubomliga merffamhet, genom \)K>xU

fen betta höga merf fom till ftdnb i tibenå fullborban, nemli s
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gen ett mebelbar, förbolb, t be mertffltga åtgöranbena od)

ben mertffltga utmedttngen inmäfb, od) en uppenbar, t t)äm

belfernaS gång meb öfmernaturlig maft omebelbarltgen tngrt=

panbe — famma bubbla merffamDet äterfinne mt åfmen i leb=

ningen af be belebfaganbe omftänbtgDeter, unber D^tlfa Sefus

6^rt[tu0 föbbeå t merlben. ©enom fafenS naturliga gång cd)

@ub£ berunber förbolba lebntng Dabe bet fogat fig få, att DJtaria

juft till ben tiben bltfmit trolofmab od) fälebeå enligt jnbiff

lag od) äffäbning reban betraftabeö fdfom en mam> Ijuftru, t)tDa=

ban ingen ffugga af Brottslighet funbe falla pä fyemte inför

merlben. 9Jlen åfmen i Sofcfö ögon mäfte ben förjagas od)

Där bemifabe fig dter SRartaS fyoga tro till £>erren. £mab
Denne meberfarttö, bet förblef en Dentltgl)et mellan @ub o<D

Detttteå fjäl, ofänb titt oå) meb af ben fromme Sofef, till be$

bet tacfteå £erren fjelf att uppenbara ben för ^onom. ©a
Delt od) Ddllet Dabe ^)on lemnat fig i herrens Danb od) befallt

*ponom fin fal, fdttanbe allt fttt ^opp pd ben 9Jiäfttge, fom
gjort fa ftora ting meb ^enne. £)d) £att, fom meb ofebb Danb

fhjrt ^enneS mäg, bd t)on bltfmit trolofmab meb £anö fromme
tjenare, mt£te od att i rätta ftunben unberbarltgen frambära
Dennes rättf ärbtgDet fom ett Ijuö ocD l)ennee rätt

fom en mtbbag,

9)ien, t)eter bet, efter Sofef
,
fyettnee man, mar ratt-

ffaffenö oeD icfe mille röja l)enne, tänfte Dan Dem=
ligen ffttja fig mib Denne. SMen när £an ^ctia i fin*

net Dabe, fe, bd uppenbarabeå ^onorn i en bröm£>er=
ranö engel ocD fabe: Sofef, 2)aotbö fon, räbö icfe

att taga 9)laria, bin fyuftru, till big; tt) bet fom är

aflabt i Denne, bet är af ben £eliga Slnba. Del) l)on

ffall föba en @on, ocD bu f f alt falla £ans namn
3efu§; t^ £an ffall frälfa fttt foff ifrån beraö ftnt-

ber. ©mår mar ben inre ftrtb, i Dmitfen Sofef befann fig.

SJiariaö rena finne, ^enneö ftyffa umgängelfe od) offrtymtabe

gub^frttftan moro pottorn mätbefanta, od) bod mar ^enneé för=

Dällanbe, fdfom l)an förftob bet, fdbant, att Dan ide blott mafte

inom fig ogilla bet, utan äfmen genom en öppen ffttemeöfa
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bettHa fttt ogtllanbe. Si) att ban mille Dem tgenW
Jj«

if2 fig, mitte enbaft fäga, att Dan mille utfarba bet

«

falt Doé Subarna manliga öppna fftljobre T
met meb frthgari

af fKfåme^ orfat. |>ettre falebes mitte ^ to 6cfott-

ningen för gobttjcflig l)drbl)et, *»<!&» mib en fHtttuSl

*

anqtfmen orfaf ide gerna funbe nteWtfma, falla pa ftg, an att

ban ftutte blottftälla fin trolofmabeö goba rt)tte inför merlbetu

3 fattning ett äbctt ^attblittgéfdtt, en förening af gobf)ct od)

fträngl)et, fdban ben ^ofmeö ben äfta guböfruftan. £)d) ben

fom få i fttt lif fruftar ^erren, Sonort låter £an tde fomma

pd ffam, ide falla öfmer be ftöteftenar, fom mi|förftanbet fan

lägga i fcattä mag. ^erren met mebel att unbanröbja bem,

fafom ^att mi^te att förebygga bet felfteg, till ^miMtt rattftn^

nigbeten, utan en l)ögre f)anbö tngrtpanbe, ffulle ^afma \oit

ben fromme Sofef. £errenS engel uppenbarabe fig för f)onom

i brömmen, mebbelabe fyoncm pd benna mäg fännebom om ben

uttberfuUa Demlig^etett meb ^anö trolofmabe od) gaf bonom

berjemte befallning om bet barn, fom af Denne ffulle föbae.

@d mdfte naturligt od) öfmernaturltgt, menffligt oå) gubom=

ligt ingripa i D^artannat ocD fammerfa till att främja £er=

reng mtlja vå) rdb mib bet barnetö föbetfe, fom pd en gdng

ffulle mara @ubö ®on oc^ menntffofon. —
£milfen lärbom lägger ofe nu allt betta pd Djertat, om

ide ben, att mt i affeenbc pd ^errettö mer! i mara fjälar ide

fd pd ett fdbant fatt göra ofe rdfning pd ett utomorbentltg,

gubomlig inmerfau, fom berobbe ingenting af o% af mdrt för*

Dätlanbe, men ide l)eller pd ett fdbant fätt fd beträffa mdrt

menffltga bemöbanbe, fom ffulle mt bermeb funna bringa nd=

gonttng tia ftdnb, utan att ®ub meb fin attémåftigt ffapanbe

ndb möter oå) upptager o§? Sifafom @ubö ©ott ide fom i

merlben annorluttba, än genom föbelfe af qmtnna, oå) ide förr,

än juft ben qmtnna fommtt i merlben, fom miöterligen ide

genom fin egen förtjenft, men genom ben förberebanbe ttäben§

merf mar berttll beqmämtig, ben qmtnna, fymitfen profetett @fata§

reban många drDnnbraben förut Dabe i anbanom ffdbat, bd

Dan fagt: ©e, en Sungfru ffall marba Dafmanbe ocD
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ffall föba en @on
r
och be flola falla £an8 namn

Smmanucl— lifafå fommer £an ide t fanrttng ttU o^
f få att

$an blifmer mår meb all fin nåb od) faltghet, amtorlunba art

genom en np föbelfe t anben, nrib hmilfen xvåxt hjerta måfte

nmra ben moberliga jorben. Och bertitt dr ide mennijfo*

fettat fficfltgt i hmtlfet tillftånb fom fyelft: bet måfte genom

£erren§ tuftan tjafsa bltfxx>tt löSgjorbt från merlb^luftan, från

fin orena förbtnbelfe meb merlben, od) genom en öbmju! lt)b=

nab od) bibanbe tro hafma Miflöti ett ft>ff± od) jungfruligt

^jerta. ©etta jorbenS tillrebanbe, betta hjertaté förfyffanbe dr

nu ben menffltga fiban af ben mja föbelfen, tefe få att bet

fommer till ftånb genom blotta memtiffonriljan oå) menniffo*

fraften
r
men få att bet dr ett merf, ide af ben rent öftoer*

naturliga nåben, utan af ben i menttiffomtljan oå) mennt=

ffofraften inmerfanbe, förberebanbe, braganbe, tuftanbe nåben

t fammetet. 2)en mennif!a fom fyfcnar tiH, fyber oå) följer benna

oå) bermeb låter fig finnan btanb bem fom göra gabren$

milja, l)on blifmer bå frcrreng mober oå) fyfter eller bro=

ber — ide genom benna i naturlighetens? form merfanbe nå=

ben i oå) för fig f
utan bertgenom, att en fyögre, öfmernaturlig,

fannt tyimmelff nåb i finom tib öfmerffyggar ben få ttllrebba fjä=

len, enligt bet reban anförba orbet: ben fom l)afiwer
f
fyonom

ffall marba gtfmet, att han ffall nog fytfwa. Sfiett hmab dr

nog för ben oböbltga tjälen, för ben till ($ub§ afbilb ffapabe

menniflan? 2tr bet a ll mertbenå miebom oå) futtffaper, a ti

merlbenS filfmer oå) gulb, eller — om betta dr för litet — dr

bet jorb oå) hmtmel tillfammantagna? 9iej, o ntenntffa, Idr

att fdnna big fjelf, f^em bu dr od) fymb bu bet)öfmer, tt) på

intet annat fatt ffall bu funna förftå ben övernaturliga nåb,

fom genom Sefu S^rtftt föbelfe blifrott giften åt merlben, oå)

fjelf btifma tillgänglig för en perfontig erfarenhet af benna

nåb. S)u behöfmer @ub, ide fåfom en blott utom od) öfmer

big thronanbe, attémålbig £errffare: fåfom fåban ide blott

har bu egt, utan eger bu fortfaranbe och ffall bu allttb ega

honörn, men ad! för big fåfom fynbare ide till faltghet,

utan tiH bom oå) rdttfdrbig förbömelfe. 2)u behöfmer <£onom
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fåfom en i big inneboenbe, allt meb fitt iju8 genomträngande,

allt meb fitt lif uppft)Hanbe, allt meb finfärlef fröjbanbe &ub;

tt) fåfom fåban har bu egt £onom, men eger bu £onom tde

mer och flått bu meb allt bttt eget bemöbanbe emigt tde funna

förmärfma big £onom. 3>t dr betta ben arma mettjfltghetenä

ftora ttföbehof, fom @ub af fin färlef har metat utfylla, ba

,pan utgtfmit fin enföbbe ©ott och låtit £onom föbaS fäfom

ett menniffobarn, för att blifma mennifforö grätfare. Sitt en

fåban grdlfare, en gubmenpg Srälfare blifmtt ofc föbb, bet

dr jutens ljöga gläbjeämne. SJien hmarifrånfEutle^an frätfa?

Sötöferligen från emig ofaltghet, emigt förberf, tt) fannerltgen

dr ingenting minbre, dn betta, ben t)tterfta följben beraf, att

»i menniffor hafma fönbrat o§ från mår @ub och ide mer

ega £onom fåfom färlef en3 ©ub. SJien utan att frdnfafttt

eget mafenbeS helighet, utan att tillintetgöra fin emtga jfapelfe

i o% fan @ub ide frätfa o% utan o§ fjetftta, utan att m
dro meb. 3)etta mii bå meb anbra orb fdga: $an fan ide

frdlfa o^ från unbergång od) Jörberf, utan att frätfa o£ från ben

ofaliga fälla till unbergång od) förberf, fom m bära inom o^

ijelfioa; för att frdlfa o {3 från emtg förtappelfe måfte $an

frdlfa of$ från mår a f^nber. ©erföre utffubbar od en=

gelén, fom uppenbarade fig för 3ofef t brömmen, hela fullheten

af ben mdlfignelfe, fom meb ©ubebarnet mar gifmen, bå han

bjuber honom att falla bef$ namn 3efué, od) fåfom förflaring

tillägger: tt) $an ffall frdlfa fitt fotf från beraö ft)n-

ber. 3 benna engelenö förflaring af Sefuénamnet ligger,

om mi blott förmå fatta bet, anttybb heta innerligheten, mt

mtHe fdga innerlighetenaturen af ben 0^ berebba frälsningen,

hmilfen juft gör, att fräföningen tager o£ fjetfma i anfpråf oå)

tde blifmer en fanning för of8, meb minbre mt, l)mar för fig,

fldppe till hjertat fåfom en jorb för ben faltgbet, fom beruti

ffall inplantae och berutur framföbaö, fåfom bet f)eter: fe,

©ub§ rtfe är inmärteé t eber.

©en menntffa nu, hmilfen, nteb merlbenö färlef t fitt

hjerta, enbaft mil! unbfå ©ub£ rife fåfom en utifrån tiHfaU

lanbe gåfma eller fåfom ett fåbant gobt, hmttfet hon lift fitt jor=
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Wffa goba fan fjelftotfft befttta ocb njuta, en fåban menntff

a

finner' icfe t fttt inre något gläbjahfee genfwat till bettet glå*

bjefcub: #<*n ffatl frälfa fttt föl! från beraå ftynber. Söt fdge

icfe bermeb, att f)en icfe fan på förftfinbömägett intala fig fjeif f

att bet dr nyttigt cd) gobt, att en grdlfare frän ftynberna

fyar fontmit i ioerfbem SRett ett ototmgei genisar af gldbje

frantfallar icfe betta gldbjebub i fyenneö fyjerta. ©nbaft ber

ett inre ©ubebefyof i)ar uppmafnat, bltfwer bubffapet om en

Urfilfare från ftynberna ett näbefullt evangelium. St) icfe ge*

nom att tara fig bet utantill, icfe genom att dter od) åter befänna

fig mara en fynbarc, tcfe genom att ftdnbtgt pra talas beröm,

fommer man ttÖ att fauna fijnben fom fttt egentliga onba,

fynmrtfrån man |ögft längtar att bltfma förloöfab. Set dr ge*

nom bet inre ©nbsbefyoftoet, nar betta nppmafnar od) i ben mon

betta uppmafnar, fom menniffan förmebetft @ubö lag Idrer fig

att fdnna fynben fåfoin ft>tib ; bet dr genom betta befyof, fom num=

niffan förft blifmer riftigt fattig, fattigare ån någon jorbtfi

brift fan göra benne, fattig t fin anbe, men fa dr bet oeffä förft

genom betta befyof, fom evangelium bliftver rätt paöfanbe för

fyerme, ti), fdfom wi mete, Ijtmmelrtfetö evangelium är "be fatti*

gae" evangelium. 9Jten, mine älffabe, icfe Idrer man fig att be =

j) of 10 a @ub genom att mara minbre nogräfnab meb ft)nben,

genom att fritaga fig frän att h)ba @ubö bub od) fatta fig

öfmer £)anö fyeltga lag, utan tmärtom genom noggrann fam=

metåfybnab, genom inatgdenbe, genom aftgifmanbe på @ube<

t Drbet nppenbarabe mägar. Sttt göra betta, bet är att göra

gabrenö ivitja. Od) ben fom gör gabreni ttrilja är, enligt

3efu reban anförba orb, |)anl> mober od) ftifter eller brober —
$zmxä mober, emebatt en fdban menntffa far erfara 3efu

föbelfeö fraft på fttt Ijerta, fd att ©fyrtftuö blifmer boenbe i

I)enne genom tron, £)an$ fi)fter eller brober, emeban en fåban

menntffa genom ben i l)enne boenbe (Sfyrtftuö är barn af famme

fytmmetffe gaber, ^»ttfénS ©on 6t>riftus fjelf är af eungfyet,

od) toanbrar t lt)bnab för benne Saber, fdfom ocf herren fjelf

på jorben |ar manbrat i fybnab för ^abren.
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Aa o menntffa, nritl bu ega ©ub, fd mdfte bu föba @ub,

oé wia bu föba @wb, fa måfte bu bithuex en jungfru, ocb wW

bu blifmo en jungfru, få mdfte bu, affftfb från merlben, böra

@ubö £>rb od) gömma bet. Salige berföre be, fom få göra;

ja, faltge be, fom ^ora @ub3 orb o cl) gömma bet. 9lmen.

|>an f f all betäcfa big meb fina fjäbrar oel) bin

tillf hut ifall mara unbcr fyanö mingar. f)f. 91: 4. 3
beSfa fföna orb, lifafom i t)ela ben l)ärltga pfalm, i tnvilfen be

återfinnas, §ar profetians Slnbe prifat bet mäftiga beffi)bb,

fymaraf herrens Skrift ffulle ftäbfe mara omgifmen od) buren

på jorben. Sölen nu fela ej beller, om mt fatta be anförba

orben t en mibfträeftare tillämpning ocf) i bem fe en ffttbring

af ©ubå onnvärbnab om alla fina barn od) bet ffi)bb be t fina

faror ocb freftelfer finna fyoS ^onom. Set är fägelnS mober=

tiga ömf)et om fina ungar, fåban ben framftdr, bd l)on bema=

ranbe utfträcfer mtngarna öfmer bem, fymtlfen f)är afbitbar

^errenö omwårbnab om fina trogna. £an öppnar för bem
t fttt frdlfarenamn en frtftab, bit be funna taga fin ttttffyft

unban ftorm od) omäber, inre od) t)ttre bebröfmelfer, ja, ^an
uppmuntrar bem meb bemefanbe orb, att be ffola j!t)txba till

^onom för att btifma bemarabe. Sedliga äro berför ®nU
barn reban bäx i forgenS od) toebermöbornao toerlb: beraö

@ub är meb bem, i pottorn ^afma be tröft od) frib, be grdta

inför pottorn, be aibäa oå) Itba meb pottorn. 5)e ^afwa
trott ben maft od) färlcf, fom ,pan i @|riftnå Sefus uppen=
barat, bå ^an frältat bem frdn beras fi)nber o^ gtfmtt bem
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ett emigt bopp ocp ett pimmelftt arf: (Me be ba ide to£c=

nom mata Båbe mäftig o* »flttg att gtfma bem bet icmmt*

lare ät* ftu«e be bå icfe t au påfommanbe nob meb barns*

itat förtroenbe ftt> titt fin pimmetffe ^abet, för att Jos £0=

nom ptttfla ut unbcm werlbens oro ocp ftriber, ttfafom ben

fetta fågeln ilar unber ben mdllånba mobertiga mragen for

att ber njuta ttpggpet od) lugn? 3 fin @ub§ od) Matt»

famn, ber finna be frib, ber ftärfa be fig för be femmanbe

prof, ber lofma be @ub meb pjerta od) mun, ber fmafa od)

fe be, bura ljuf £erren är, od) befänna od) fäga: putu b pr

är bin gobpet, ©ub, att menniffots barn finna ttoft

unber bina mingar§ ffugga. 3a, äfwen till big od) om

big o fjål, fom i ©pttftas 3efu8 bar funntt bra ©ub, talar

ben pelige Sitte i ben anförba pfalmett orb: Jen bet un-

ber ben £ögfte§ beffätm fittet ocp unbet ben ^Isrna =

tiqes ffugga bmälje§, pan fäger till Jpetten: mtn ttU-

flöft min botg, min @ub, ben jag ttöftat uppa!_£p

fian ftätfar big frän jägarens fnara ocp från ben fot*

berfliga peft: £an ffalt betåefa big meb Itna febrar

ocb bin tiltflpft ifall mara unber JpanS mtnigat.

gRen är bä ej benna Ipcfa unnab åt allt pmab menmfta

beter* SiUfluter mät ben SBarmbertige fin famn för något

e„ba nöbenö barn? ©Uer, bä få icfe fan mara od) mt babe

af @ub§ Drb od) mårt eget fammete tmingas att erfanna al =

männettgbeten od) ometben af @ubé förbarmanbe nab-ftulle

mäl £an§ maft mara för ringa, £an§ arm icfe ftarf nog
=

att

bielpa alla? @«et pmarföt eljeft irra pä jorben |a martge

olpcflige, utan tröft i tiben, utan bo»» för emigt)eten? M,

tamt fpttates eget bröft måfte orfafen föfas, i
betas ftan

@ub§ orb bortmänba t)jerta od) finne, betas föraft fot ben

iitlbjubna frälsningen. <De milja mäl unbgä bet etanbe, jom

är föliben af fetten, ben gemenfamma ellet petionhga, men

be afmiia ben räbbanbe panb, fom räcfes bem Se alfta

böben, tu be ätffa ben mäg, fom föret till böben; be bara Uf«

»et, t» be pata ben fattning, fom giftoer lif. Sange bat Jpec

ren talamcb meb bem, länge iöfet £an§ färtef att mrana bem,
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ocb 6an tillbiuber fin frålfatte näb, fåfom bönan locfar

ungaraa till fi ; men om ingen bättring^
tet blott tågas od) ndbaföraftet tithoärer, la utbrpta omftbet

be ftraffbomar, bwatiftån ingen pjelpate finnes.

SKilbe £etre 3efu, ©tts ocb metratffanö ©on, |ont TOi

fettarcé ffutt bat fommit till jorben! marfunna 2>tg etmer

cf, 8åt en ftråte af bin l)ärligpet tränga till arma metrar*

flora pjertan, att be ma fe fin inre nöb, ben oböbltga fjalett

fara, od) föfa fin tiuffeft bos ©ig, unber be l)uiba mtngar,

fom ©u mot funbarc utfträcfer. llppmäcf af bin nab be forg-

löfa till att befinna btoab beras frib tillpöt, od) pugfmata be

förjanbe, fom längta efter förlovning, ©äg bem, pwab fttb

bu fermärfmat, pmab tröft bu af bimmeleu mebför for fattiga

fottate. ©äg bem, pura färfomne be äro i bin gaberé bus,

när be fomma i tron pä bitt namn, od) mifa ofj alla, o £erre,

magen bit i en troenbe bön.

S>iatt6. 23: 34-3».

©m8w, ft, $ag fänber till eber propbeter odi loifa cd) ffrifts

tärfca, odj fomliga af bem ftoteu 3 btnpn cd) forefSftn; od) femtign

af tcn\ ffctcn 3 bitbflanga « ebr.i ujimgcgcr, cd) fotfSIja tfvån tett

twa ftatcn till ten anlxa: pa bet Bfioet efcer ffatt femma a(lt rätt=

fattigt Hcb, fem ar utgjutet pa jorben, ifrån ten rattfärbtga Sttetä

btcb tntifl 3ad)<irie, S3aradite fotiS fctob, ^ivtlfen S bråpen mellan

temptet ccb altaret. Sannerligen fäger 3ag efcer, att allt betta ffall

femma Bfroer betta gägtet. Sernfalem, Sentfalem, in fem bräpcr

prcptietcrna, ed) flenar bem, fem are fänbc till tig; Inirn ofta ^af»

mer Sag teelat fBrfamla bina tam, lifafem fcenan feifamlar jtna

ungar unber fina toingar; c^ 3 bafmen ide iretat. ©i ebert t)ttS

jfaö eber IctnnaS öbe. 2p ^ag läger cber: efter benna tiben ffolen

3 ide fe SDiig till tc§ 3 toarben fäganbc: lealfignab mare ^)an,

fom fommer i ^)erranö namn.

35å mi i bag miljc tala om @ub§ nåbabeföf, för att tätt

lägga pä allas måta pjertan migten beraf, att icfe förfumma
©ub§ näb, få måfte mi atlraförft föfa fatta, i pmtlfen mening
bet fägeé, att @ub b ef ö fet menniffan. éeföf fager fig bod
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ingen mottaga af ben, fom alltib är ndrroaranbe \)oé fyortom,

men fdfom ben i)tterfta grunben titt all tillmaro är ©ub ocffä

alltib ndrroaranbe i beta fin ffatuibe roerlb cd) ftmterltgen t

menntffan, fom dr ffcipelfenö fröna, ©etta dr Apan* allmaM

natroaro, i fraft af l)rotlfen £an bel)errffar allt, få bet mtnfta

fom bet ftörfta, pd ett för be ffapabe roarelferna fjelfma f)elt

ocf) t)dllet ofattligt fatt. Set dr en närroaro utan all ömfe=

ftbigl)et: £an dr l)oö bem, men be dro icfe berför fyo££onom.

Sten juft berför dr icfe l)etler benna art af gubomlig närroa=

relfe faltggöranbe, fy faltgtyet bringar ©ube närvaro enbaft

fdfom tn ömfefibtg. £>d) äter, för att ben ffall bltfroa fäban,

mdfte ©ub, efyurit genom fin allmaft reban ndrroaranbe fyoé

menniffan, bocf t na b femma till f)enne. Sftdr un tale om

©ub fdfom menniffornaö gaber od) grätfare, fom rottl att be

jMa bltfroa faltga, mdfte rot berför ocf tala om näbabeföf, fom

£au gjort od) fortfaranbe gör $08 bem. ©et ar nu t förfta f)anb

l)ela ben t)ttre roerlben od) ben i lammetet inffrtfna lagen £an

gör till mebel att pd ett ömfefibtgt fatt förbinba ftg meb

bem. 3 tolens lfu8, t jorben* fruftbartyet, t allt bet fom ndrer

od) fröjbar ocf) fft)bbar menntffan* lif gifroer £an f>enne ett

mängftämmtgt rotttnesbörb om fin botba närroaro, od) i fam=

roetek maningar od) fyjertatä längtan låter £an ftg anaö fdfom

ben ©ub, fom meb ett allt öfroerroafanbe fabersöga od) ett t

allt beltaganbe fabersfyjerta följer l>roarje f)enneö fteg.

ffall en falig ttfSgemenflap meb ©ub bltfroa följben af £an$

näbabeföf fyoS ben fallna, genom fi)nben för £onom frdmmanbe

roorbna roerlben, fd mdfte $an bod fomma till benna roerlb

på ett l)ett annat, f)ögre oå) innerligare fatt än bet, i fraft

broaraf <pau alltib är meb od) när o§ unber benna näbenS

ttb, bäranbe roärt arma lif t fin atlmaffå oå) barml)erttgf)et3

f)anb, förefommanbe o§ meb fina roälgerntngarå rifebom od)

roarnanbe o§ i mara famroeten frän ben onba roägen. ©enna

©ubS allmänna näbeonärroaro är enbaft en förntfättning för

Den t)ögre art beraf, fom beftär t @ub§ tnneboenbe i men=

niffan genom ben petige 2lnbe oå) fom förmeblaä genom Sefu

(S^riftt' uppenbarelfe t menfftigbeten ocf) genom rotttneebörbet^
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Aörbtfc fa rot för ingen bel betta foregaenbe rotl or

©ubSfarPba ndbabeföf, fdfom läge bet ingen mtgt pa bct3 ratta

erfdnnanbe; rot böre troärtom betänfa, att berforutan egDe

Don t 3efu3 0;t)ri|tuö uppenbarabe ftdlSnmgSndben tngen an*

EmjtmngSpimft 1)06 ben fallna menntffan, oå) Det funbe ba tete

6ltfroa fråga om ett förbevebanbe näben* arbete, om ett mot*

ta a a n De a mar ftba af ©ubö l)ögfta ndbabeföi SBerlben, en

gång affallen frätt ©ub, ffulle bd icfe blott icfe l)afroa ndgon

©ub, utan dfben ingen möjlighet att ndgonftn fomma till ©ub,

änffönt £an förft l)abe fommtt till l)enne od) beföft l)enne meb

fin nab. Ccb oförf(artigt more bet bd, l)martfrdn benna bättre

tnfigt od) beofa äblare ftrdfmanben l)ärrörbe, fom borf fd mdn=

genftäbeö förfportö fdmäl i ben förd)rtftna l)ebnamerlben, fom

hoö menniffor, Ijörilfa, eburu be befunnit fig inom d)rtftent)e=

tenö omrdbe, ännu icfe egentligen martt berörba af eoangelii vanbe.

3 [jelfioa merfet är betta bättre od) äblare, fom ber od) l)mar

röjer ftg t>o3 ben naturliga menntffan, att betrafta fdfom ett

dterffen af bet emiga Urljufet, l)mitfet enligt SfriftenS orb

(3ol). 1: 9) uvplt)fer l)mar oå) en menntffa. äöt böre ide tmefa

att orfänna bet fdfom fdbant oå) bef)öfme fannerltgen icfe frufta,

att rot bermeb ffulle förringa wärbet af ©ubö u^penbarelfe i

3efué (>l)riftuö. Jt) allt ©ubö merf ocf) all gubomlig uppen=

barelfe bilbar ett lefmanbe ^elt, ber bet ena ide gör inträng

på bet anhm, utan allt ftär t full od) innerlig öfmerenöftäm=

melfe meb ^roartannat

9ften rotttnar d ena fiban l)ebnamertben6 od) i allmänhet

Den naturliga memuflanS tillftanb beröm, att icfe bmarje dter*

f?en af bet gubomltga Urljufet roartt bem otillgängligt, fd in=

tt)ga be ofc ännu miefare, att betta bocf tngalunba roartt nog

för att förjaga bet mörfer, fom genom ft)nben utbrebt ftg ofroer

roerlbert. Sfnlle ide bet fanffplbtga Sjufet t Sefu S^rtftt fö=

belfe på nt)tt ^afroa uppgått för ben fi)nbfulla jorben, ffulle

©ub ide Ijafroa beföft o§ i fin enföbbe, menntjloblifne (Son,
bd manbrabe rot ännu t ben ofunnigfyetenå, roantronö oc^ ^opp=
lö§l)'etenö natt, i l)tiulfen forbom fäberna roanbrat, oc^ bt)rfabe
icfe, fänbe od) ho^ ide fefroanbe ©ub. Suga egna bemö=
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banbeu, ingen mcnflttfl wtflbom l)abe funna
t
for^et^a o* ttU

en lefmaube fdnnebom af pottorn, lom bod tcfc ar långt

ifrån hmat ocl) en af ofö, emeban wx i |>onom lefme,

röra* ocl) $af»e loarelfe* ©ertill l?ar ingenting minbrc

erferbraté, fin att @ub i egen perfen fommtt till ofi,

od) bet fa, att £an genom fttt en gdng gjorba befbf lagt

qrunben till en perfonltg ndbeöndmaro i menffligheten,

en oupplöslig, inre och anbelig förbinbeife meb menniffan genom

fin $fitltg$ett «, od) berjemte äfmen upprättat ett fortfaranbe

mittneSbörb om benna fin frätöntngsuppenbarelfe, för att upp*

mäda tro beruppä i mennifforä t)jcrtan. <£%wat berfÖr i Inbenä

Iraft frambäre* mittneébörbet om bet näbabeföf, fom @ub har

qiort ben ft)nbiga meriten i ©tmftn* 3efue, ber felifmer betta

beföl anbcligcn närmaranbe, ber fommer bet att tillhöra mar

famtib, att tttlbraga fig tifafom pd nijtt inför mxa ögon,

Gå) ber bltfmcr bet bd pd allmär frdga om att rätt mottaga

betfamma, att tro beruppä-

(gn uppbidft menniffomiäbom ^ar miöferligen brtfttgt magat

förnefa möjligheten beraf, att @ub ffuHe pd betta fatt uppen=

bara fig, od? jäfmat ben petiga htftorienä meft otmettjbiga xmtU

neSborb, att en fdban uppenbarelfe merfltgcn ^ar egt rum.

gtägon annan gubomlig uppenbarelfe an ben en gdng i natu-

ren od) menniffoanben gifna, menar man, låter bod ide tdnfa

fig; od> bet är att fy)Da alltför laga föreftaönmgar om ben

guttfomlige, att tdnfa att £an ffutte fomma titt ofe fdfom en

menniffa fommer titt menniffor, ,£an fom fdfom ren Sfabe ar

närmaranbe öfmer allt od) fjelf dr »tterfta grunben titt allt lif

od) all ttCtoato. SDe fom fd fdga, mena fig fälebeö ftrtba för

ben i fig fjetf
riftiga fatfen, att @ub i fin futtfomlighet dr

odnbligt uppl)öjb öfmer alla inffrdnfta menffltga föreftällnin-

gar, men be ^afioa ide infett, att ben futtfomlighet be milja

tittffrifma £onom bod dr bel)äftab juft meb betag egen ofull*

fomtiga, anenfftigt inffrdnfta föreftällning, men ide dr en gu=

bomlig lifsfuttfomlighet. ©e ^afwa ide infett, att be genom

att nefa en utöfmer ben allmänna natur* od> famtoetåuppen-

tarelfen gdenbe, fdrffitb gubomlig uppenbaretfe ^afma förnefat
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tuft bet fom pd en gdng utgör menniflonaturens fauna abel

ocb »firbtgfti oc^ ttUifa grwtbmilforet för att funna dra ©ub

fdfom ben gefmanbe. ©e H»a ^ tofett, att betgubomhga

mäfenbe, be mena fig upphöja, dr blott beras egen tanfebtib,

en ofri naturanbe, fjelf bunben af nöbnninbtghetenö obemeHiga

lag, men ide ben allömdfttge Upphofeunannen, ben frie 23e=

herrffaren, ben faberlige Uppfoftraren, ide d)riftenbomené lef s

manbe @ub. £><h i fnaran af benna fdfunmga mi§het h&fa>G

be rdfat bertgenom, att be, förfaftanbe be piga ©frifternaS

mtjnbtghet od) ben dmftltga erfarenhetens miitnegbörb, utan

inre fjetffännebom od) alhoarltgt fraténingSbehof, I)afioa han*

gtfioit fig dt fina egna tanfar, till att meb bem milja utfinna

fanntngen. SWett uppenbart dr, att l)oö ntenniffor, fom fd dro

bunbne af förbomar mot mö jligheten af öfmernaturlig uppen*

barelfe, bet ännu minbre fan blifioa frdga om att troenbe

anamma ben gubomliga uppenbaretfen fdban ben i Sefué ©hris

ftu8 1)ax bltfmtt en fullborbab merflighei

Seefa förbomar dro bod pd långt ndr ide bet enba Jjitt*

bret för ett ratt mottaganbe af ben nåb, meb gillen ®ub har

beföft merlben i ©hrtftuS Sefns. Éfmen för bem, fom längs*

feban, må|dnba pd grunb af urgammal fdbernefeb, haf^a

böjt fig för d)rtftenbomenö maft od) tillegnat fig be£ befdnnelfe,

dterftdr bet dnnu att fe till, hurmxuba be h^fma trott ©ubö

orb i fina hjertan, fd att be i fitt inre od) pttre lif ftånn*

ber be§ infli)telfe. 2)e hafwa att pröfioa, h^ruiinba be i fig

fjetfwa erfara ©hrifti 5lnbe£ iDerfningar, fd att be odfd funna

tgenfdnna be^fa ix)erfningar i ftn närhet od) famtib; od) för

bem fjelfix)a böra till befioaranbe framftdlla fig frågor, fåbana

fom beefa: ^toab merfan utöftoar min tro pdSh^ft^^ t ^jerta

och manbel? h^ru förhåller jag mig till bem, fom herren ännu

i be§fa mdra bågar fänber till att mittna om ^onom, till be

mebel, genom E>xr>tlfa £an ftäbfe pd n^tt fommer till fitt folf

att mätfigna bet? |)ar ^)anö 3lnbe ännu begynt att inffrifma

ei^angeltt fanntng^orb i mitt t;jerta, att göra bem lefioanbe i

niin fjäl? — <£)tr>arthän nu en blott utifrån antagen tro utan anbe

od) lif fan föra, berpä gtftta Subarne pd S^rifti tib bet meft mar=
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nanbe prof for alla följanbe fldgten. £t) otrogne moro ratS*

ferligen ide ^eöer be t ben mening, att be ide ffulle Ijafwa

trott giftörten om @ub3 uppenbarelfe till fäberna od) fann*

färbigl)eten af be löften £an gtfwit bem oå) erfdnt be gamla

profeterna fåfom @ub3 fänbebub till fitt foli 2)e toärtom mor*

babe £>ögt bet orb, fom beefe i ffrift efterlemnat; be dlffabe

att leftoa i fin fomtibS ärorifa minnen od) tooro ifrige att

utträda fin beunbran för be petiga @ub$ mannen genom att

uppföra praftfulla minneéttärbar öftoer beraä graftoar; beutta*

labe fyarm od) förtrtytelfe öftoer ben owärbiga bef)anbling pro=

feterna fd ofta fatt tiba af bera§ fdber. "£abe nri", fabe be,

"marit t toära fäberS tib, tt)i f!ulle ide meb bem l)aftt>a ttarit

belaftige i profeterna^ blob." SJten ide meb orb blott dbagalabe

farifeeme fin affft) för bet afguberi od) ben lagförgätenl)et, fom

få ofta befläcfat Sörael unber föregdenbe tiber af tå ofunnig=

f)et oå) gjort fäberna titt profeterna^ bräpare. Se funbe l)än=

m\a till beäja foftbara minne§tt>ärbar, fom be lätit npprefa

öfwer profeternas ben, fåfom fldenbe beti>i§ berpd, att bedrabe

beefa @ub§ tjenare od) ärabe ben gubomliga ndben§ bejöfl)o§

3§rael genom bem; be funbe upprdfna rtfeltga tempelffdnfer

fåfom intyg pd ben mörbnab be l)t)fte för fyelgebomen, mb
gillen @ub fdftat löfte om fin näroarelfe; be funbe åberopa

fin funffap t lagen oå) profeterna, fitt piga bruf af ©ubä

orb fåfom nnttneSbörb, att till bem ätmtnftone £erren ide t)abe

talat förgäftoeä. 3de getter ftob berae t)ttre lefioerne, efter

manlig menfflig mdttftod, i ndgon ffrtanbe motjägeje mot ©ub§

bub. sMt tt)dteé utotfa en ftor od) allmän förbättring i feber

od) tro f)oS bet jubtffa folfet pd ben tiben. 93ten l)elt annor=

lunba loifabe fig betta flägteS förf)ällanbe till lagen od) profe=

terna mara, när bet mättet efter för^dllanbet till £onom, fom

toar alla profeternas £erre oå) i fin perjon od) fitt tterf mar

fjelfwa fullborban af allt f)tt>ab lagen befallbe. £att3 ftämma

blef ide fänb od) för £ a ns orbfannS intet rum, bd £an läranbe

ftob mtbt iblanb bem. Söerlböfärlef, ftoityet oå) fjelfrättfär=

bigl)et befyerrffabe bet jubiffa folfet od) be| lebare, fa ätten*

baft Ijoö ett minbre antal öbmjuffyetenö od) fattigbomenS ettan*

35

gettum, fom Sefué förfunnabe, fann ett genfmar. $>röfn>abt

pd 3efu 6l>rifti lif od) tära totfabe fig fartfeerg oå) ffrift*

tärbeå tro mara en tom form, beras råttfdrbtg|et ett Uott ffen.

£>d) herren fåg Kart att få roar; £an geiromffåbabe beraS in=

nerfta od) fåg bem i beraS af bem fjelfwa ofdnba f)jertegrunb.

£an fåg, att be ide blott fåfom beraS fdber tooro ofördnbrabe

titt l)jerta od) finne, utan att be gdtt ännu längre än fäberna

t föttsligt fjetfbefyag, i afgubtff lufta, t en jorbiff finneerigt=

ning, od) $an mi^te ttvål, f)toartl)än blinbljeten od) för^ärbel^

fen inom fort ffulle föra bem: |)an lot^te, att be fnart ffulle

ide Uott förgripa fig pd $an§ perfon, utan od bliftoa

^an§ bubbärareö plågare, förföljare od) brdpare, od) fdlunba,

oaftabt allt bättre ffen, bod till alla belar bemifa fig fåfom

affomlingar af fina gublöfa od) blobtörftiga fdber, ide blott i

finnelag, utan äfioen i fyanbling. ©e, fäger ^erren till bem,

Sag fänber till eber profeter ocl) toife ocl) ffriftlärbe

ocl) fomliga af bem fiolen 3 bräpa ocl) f oref äfta, oc^

fomliga af bem ffolen 3 fyubflänga i ebra fi)nagogor
ocl) förfölja frdn ben ena ftaben till benanbra. Otro»

ligt od) bod bofftafligen befannabt! ©et länge bolba od) till

od) meb t nit för lärans renbet fläbba fanningc^atet utbröt

omftber i ljuö laga; bet nöjbe fig ide bermeb att ^aftoa fört

l)ärtigl)ctenö ^erre pd forfet, utan rafabe blobtgt mot allt, fom
befänbe ben ÄorefdfteÖ namn oc^ tro. ©d blef bd, genom
©ubö bom, bet fjelfrättfärbtga finnelaget affiöjabt od) i bagen
ftfiflbt bet inre fammanfyanget mellan be förra flägtenag gub=
förgäten^et od) bet bämaranbe flägtetö ffrt)mtaftiga onbfla.

6f)riftlige åhörare! Såtom o§ toara öfioertygabe beröm,
att ingen förbättrab famt)äll§orbntitg, ingen febernaö förft=

ning oå) merfböfig btlbntng, ingen antagen tro oå) gubaftig=

^yetäform, toore ben än Itfa eoangeliff fom farifeernaö mar lag=

bunbeu, ffall nägonfiit funna unbertri)da utbrotten af bet fyat,

fom t)ar fin grunb i mörfretö fienbffap mot ljufet oå) tötktl
mot anben. 3a, be ffola i ftfta l)anben ide enö förmd att
dterfjätla be rdafte utbrotten af betta l)at. Uåt fattningen upp=
träber i fin fulla fraft oå) meb öppen befännelfe, bd ftegraS
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od lögnen§ motftånbSfraft od) nebbmter meb lathet ftm or,

fom anfettä oöftoetfttgttga. 8«*ert ^ ffrtft arbe» upp V»»

ttina taqlpbnab 0$ årbarb^et förmabbe tcfe t bett afhnarttga

»röfninaenS ftunb b^nbra bem frdtt att btiftoa fcvfoljarc, bbb=

lar od) bråpare. Så fM bet cd ga ofe i d)rtfteitbden, om

wt ide på bättre fatt, ätt be, tro od) anamma @ubé nåbabe=

föl Dm be djriftnats tto på GbrtftuS, på £>an§ otb, perfon

od> »ett ide Mifmer ett bjertatö tto, ett @ttb§ Stnbeé »ett, en

förnpanbe od) omffapanbe ftaft i bem fjelfwa, fa ffola cd be

ett gång blifwa öppna ftenber titt bett fattning, fom be nu meb

munnen befåtttta; ben gubomtiga ttåbens meft utoraorbentltaa

beföfetfer ffola ide framfatla beftnttittg od) ben fålnnba ttU=

Bjubna nåbenS förattanbe ffaa »erfa en förprbetfe, fom fotev

titt branten af unbetgdng od) fötberf.

3ttt mata d)tiften, bet år, fdfom forbom bet att toara

SBtaeltt, en anfwatssfuu fattelfe. 3 od) meb mottaganbet af

@ubé nåbabeföf bftuettaget man odfå ett anfmar. 2öäl åt

målftgnelfe, ibel wålftgnelfe, ben gubomtiga fåttefettS åttbamål,

men fot d)riftna unber famma wilfor fom forbom for 33rael,

titt l)tt>arä barn bet t?ette: cbet fbrft od) främft fjaftoer ©ub

uppwådt fin tjenare Sefum, od) fåttbt £cnom till att »ål*

figna ebet, i bet att $mar ccfe, en af ebet omtuånbet

fig ifrån fin onbfta (%pM. 3: 26). Så långe mi ide

omwånbt of? ifrån toår tnnebcenbe ottbffa od) mäta onba werf,

af fettat föfanbe nåb od) fötlåtetfe f>oå ben genom eoangeltum

titt ofj fomne grålfaren, ffole mi ide tunna unbfå toålftgnel=

fen af benna £an§ anlomft; od? om mi frambårbe i ett få

obotfårblgt finne, ftå »i infor @ub i förbinbetfe meb ©tjrtfti

od) profeternas bråpare od) fotbtifme boenbe i ben ftora ftaben

SSabplon, i fmnlfett, enligt Uppenbarelfebofetté orb (fap. 18: 24),

"watbet funnet profeternas od) helgonens blob od) allas betas,

fom bråpne åto på jorben." Su tifafom bet gtftoeé en for

©bnfti trogna gemenfam råttfårbtgb,et, få gifweS bet od en

gemenfam ffutb od) anftoarigtiet öftuet ben obotfåtbtga wert=

ben, fom båt (Sbrifti namn. Söi funne fluta bertill fåtfftlbt

od af £errett§ egna orb i »åt tett. Sebatt £an fötutfagt fina
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toittnenMMoljattbe cd) öbon
,

ote » $onom ut a [a

olDdéMnganbe följberna beta fot bet jubtffa t Ifet. pa bet

5fmer ebet floll lomma allt tåttfåtbtgt blob, fom ar

utgiutet på jotben, ifrån ben tåttfåtbige SlbelS blob

intill Sacl)arte, S8ataeb,te fonå blob, fcwilfen 3 bra*

nen mellan templet ocb, altatet. Sannerligen faget

iag ebet, att allt betto ffaltfommauppåbettaflågtet.

Såfom föt en gemenfam ffulb måfte bet båwatanbe jubtffa

filtet Dela anftoatet od) båta fttaffet for allt bet fanntng§b,at,

fom ide blott be fjelfwe, utan åftoen be föregåenbe flågtena

babe aoagatagt, od) för be btobffulbet besfa åfamfat fig. Så

bat @ub" bömt, få ffall £att börama. $an fet ofs ffplbtgatitt

96el8 bråp, titt Sbrtfti forefåftelfe, om wt på wåt ttb äte

ftttttabe fom Äatn wat, nåt b.an flög fin btobet tbjål, ettet

10m öfmerfteprefter, fartfeer od) ffriftlärbe tooto, nåt be förbe

3efu8 till böben. £>, ett förfärlig bom! att tömma ben rore*

beöfalf, fom onbffan på jotben alltifrån toerlbenä begt)nnetfe

ift)t(t od) fom flutitgen bliftott futtbråbbab; att uppffåra ben

otpdöfförb, fom alla ogubafttga menniffot genom fina^ onba

getntngar unber ttbefytoarftoenö lopp bafwa utfått! S)å ffall

ben ewtga lanböflpttené bom toara lita få ounbtotflig för ben

anttdjrtfttffa toerlben, fom ben timliga lanbéftptten war ounb=

rotllig för brobermörbaren Äatn od) febermera för bet affål=

liga, i l)an§ fotfpår toanbtanbe 3stael.

9)ieb beltg fotg öfmer annalfanbet af benna frultanétoårba

bom öfmer ©ubö folf utbrtftet Sltertöfaren: Serufalem, 3e=

rufalem, bu fom btåper profeterna oeft ftenar bem,

fom åro fåttbe till btg: l)urtt ofta t)af)oer jag welat

förfamla bina barn, lifafom 'bönan fötfamlat fina

tpcflittgat unber fina mtngar, ocb 3 witlen icfe. Si,

ebett buä ffall ebet bltftca öbe. iptotlfen bjup fmätta

måfte ide fetten \)a\wa erfarit, når ^>an t anben fåg bet

namntöfa elånbe, ben atlmåmta förfftngrtng od) långtoattga

förne.brtng, fom 3srael nu gtd till möte8, betta 3örael, fom

ert gång »arit få fritt od) Ipdltgt genom fin @ub od) ånnu

i bettna fena ftunb funDe råbbaS, ont bet blott totfle. herren
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bebtyrabe, att intet förfof bttfmtt förfummabt att föra bet för=

millabe folfet titt ommänbelfe, att »part i bet längfta melat

förebygga öbeldggelfenä bom, att £an§ fårlef ide tröttnat att

fatta till bättring, få länge ännu ett öra funnitö för Melfe*

ropet. 9Jien folfet mitte icfe fänna ben fallanbe röften, bet

mille icfe föfa fin ttUffyft unber be faltghetömtngar, fom befj

trofafte @ub od) grälfare utftrdcfte emot bet od) nnber fynnlfa

£an få gerna t)abe melat gömma bet, od) mdfte nu erfara,

hmab jemmer oå) fyjerteqroal bet
fy
ar meb fig, att öfmergtfma

£erren oå) förhärba fig mot £am3 ndbabeföf.

9)Zen fåfom £erren meb helig hjerteforg förutfabe 3eru=

falemö unbergdng, få l;ar jpan oå genom fin 2lnbe i apop

lama förutfagt bet ftora affatlet i driftenheten, fom ffall fö*

regå £>anå tillfommelfe, £>d) tmiflar ndgon dnbocf berpa,

att ett öppet affall från ben djrtftna tron ffall inträffa t dri-

ftenheten oå) i alla hänbelfer en öppen förnefelfe af d)riftenbo=

mettS fraft od) mäfenbe inträba, om ocf namn oå) form till

en mtfe grab behällaö qmar, få ma fyatt blott gtfma aft pd be

tänfefdtt, fom reban länge gripa omfring fig oå) ftd i ben af*

gjorbafte motfato till d)riftenbomeny grunbfanningar oå) hela

äffäbntngsfätt. 2)en fpribning be$fa äfigter minna, be masfor

be eröfra btanb menniffor, fom bara bet d)riftna uamnet, lutttna

nogfamt beröm, att fnart nog ben tib fan fomma, bd bet ffall

tillätaö mörfretö maft att pd lif oå) böb upptaga fampen mot

(Sl^ifti befdnnare od) bd herren ffall luttra fin få bjupt för-

nebrabe fyrfa i bebröfmelfernaS Ijeta ugn, luttra henne från

flagget af ben mertbätighet, fom ingen menffltg maft fan bort=

fmälta. 23ebragom ofj berföre ide meb forefpegttngar om eu

alltib fortgdenbe lugn utmedttng. 2)et ligger i fafenö natur,

i motfatfen mellan mörfret oå) ljufet, fanntngen oå) lögnen,

mellan @ub oå) mertben, CSt>a:iftnö oå) anttd)rift, att en gäng

en öppen oå) afgöranbe famp mdfte fämpaö, till fymilfen be,

fom mitja ftrtba unber fö^rifti fana, mdfte mara ruftabe meb

tro oå) bön, tdlamob od) förfafelfe. 5)en ffall förft fyltaS,

benna famp, meb (f^rifti tillfommetfe oå) @ub3 rtfe§ uppen=

barelfe oå) mertbSmaftenö unbergdng — meb beåfa ftora, oför-
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ttfneltaa tillbraqelfer fom i alla tiber ftdtt i lefmanbe närma-

tdk för Sefu blobömtttnen* häntt)dta troSbltd. 9)ien beöfa

heliga menniffor W*å icfe i en ofruftbar beffdbetfe blicfat

emot tillfommelfen* farliga mal; be hafma genom beB anbltcf

upplifmat fin tro och tfläbt henne en allt förfafanbe, en allt

öfmerminnanbe fraft; be $afma beraf ^emtat farfa till att meb

ftörre frimobighet mittna om £erren SefuS oå) tillropa ftn

famtib: gören/ bättring, ti) h™™Iri!et Är fommet ^arbt när
^

låten hjeipa eber från betta onba flägte; bättren eber nu oå)

ommänben eber, pd bet ebra fynber md utptdnabe marba, att

meberqmidetfenö tiber frdn £errans anfigte md fomma och £an

md fänba ben eber förut förfunnab är, Sefum @hriftum. ©ett

himlafarne grålfaren ftår i bem oå) meb bem fjelf beföft fin för-

famting od) meb genomtränganbe fraft talat till fynbare, arbe=

tanbe pd beraö uppmädanbe ur fynbenS fömn, beraå öfmertyganbe

om ffulb inför @ub, beraö l)änmänbanbe till fräpntngenö näb.

93ien äfmen pä be tiber, bd £erren ide genom fäbana ft)nnerli=

gen utruftabe tjenare fyar beföft fitt folf, fyar ^an bod erbjubit

rifliga ndbatiKfällen, i bet ^an låtit fitt uppenbarabe orb mara

tillgängligt od) betebfagat betfamma meb fin helige 3lnbeö fraft,

fä att orbet trciffat ide blott menniffor3 öron, utan äfmen beraé

fammeten; i bet £ane Slnbe fraftigt påmint om bet hörba orbet

och lagt bef$ allmarliga tillämpning pd bera^ hjertan, eller i

bet Sjan mången gdng pd ett unberbart fätt fammanlänfat

hänbelfer i beraé tyttre lif meb inre erfarenheter, få att ben

öfmertt)gelfen pdtmingat fig bem: hår är ©ubö fyanb, här ftdr

jag inför ben 9Wfeenbe§ öga, hå^ har @ub till mig.

Särom att rätt uppffatta beSfa od) alla ndbenö beföf; lärom

oft tro ^errenö närmaro h L̂ Q$ i 0<h genom alla ndbenö me-

bel, ja i oå) genom hwarje gob rörelfe, t)it>arje bragning till

@ub, h^ar
i
e luft till orbet, ^toarje fatlelfe till bönen. 3)et

är genom bem £erren mill famla o^ tiU fig; bet är genom

bem ^pan mitl begynna oå) fullfölja fitt ftora frälöningömerf

i mdra fjälar och taga of3 in i fitt hägn. ©et är i famting

gpbt att mara ber intagen, förfumme bd ingen ben tib, pd

hmilfen t)<™ föfeS i ndb. %y @uby mrebeS ftormminbar ffola
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fnart begynna att bldfa cd) ffola bd fafom agnar föryngra

be ogubattiga, fjmtlfa tcfe BetdcfaS af ben 9IlUmdftige$

fjdbrar oå) tcfe fyafma fin tillf h)f t unber £an3 mingar.

9Keit innan benna ftfta emiga förffittgrtng mttäbet, ffall

dnnn 33raefö folf erhålla ett faligt ndbabeföf. ©et ffaU bd

blifma tenabt genom ben nt)a föbelfenö bab t förfoningenö blob

oå), fdlunba ^elgabt titt fin Äommgg mottaganbe, fyelfa Jponom

meb bet urgamla f)i)ttntngöropet i ©ton, bd |>att fommer t

fyimmelenå fft). Söftet om ett fdbant dterfeenbe mar bet fifta

orb herren uttalabe, förrän £)an lemnabe 3erufalem§ nu till

föröbelfe fyemfattna tempel: Sag fager eber, efter benna

tib ffolen 3 tcfe fe mig, till bef§3ffolen f aga: SSdl*

ftgnab mare £an, fom fommer i £>erran3 namn.

Sftdtte herren af fin ndb dnnn iblanb o§ göra fig ett

folf, fom meb bem dr berebt att mottaga pottorn, nar <£>an

dter fommer att beföfa bet! 9ftdtte mara fynberö ftora eldnbe,

ftrapomarnaå fruftan^mdrba attoar, @ub§ rifeö outfdgliga

prltgfyet oå) mar $tertö[are3 brinnanbe farlef mana mdra t>jer=^

tan att li)§na titt @ub£ fattanbe röft! Såtom of} taga mara

på ben ttllbjubna bditrtngSndben oå) inga i ben fattga troå-

föreningen meb 6t)rtftu£, på bet mt unber betta mdrt fram-

lingffap md fyafma mdrt trygga f)em i «£>an£ tjatl oå) fdfom ett

egenbomefolf fungöra £anå btygb, fom fattat of* af mörfret

titt fttt unberbara ljuS. ©d ffole ocf mt, nar £>erren fommer, få

mottaga <ponom meb en outfdglig glabje oå) tnftdmma i ben

mja jubelfdngen, fymarmeb be frdlfte loffjunga »ponom, fom fd

ndbefuttt beföfer cdj fd fydrltgt förlosfar fttt folf. 3lmen.
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herren dr mitt IjitS ocfy min f alt g ^ et: för fjmem

ffuMe jag frufta? £erren dr mitt life mdm: f ör fymem

jfulle jag rdbaS? f\. 27: U
©et fyörer titt naturen af ®ttb3 rife, fdbant betta uppen*

bårar fig på jorben, att fnt)ta tillhopa bet ftörfta meb bet mtnfta,

bet l)ögfta meb bet oanfenligafte, maften meb manmaften, mt£=

bomen meb enfalben — fort fagbt, att förena uti fig fört)dl=

lanben, fom utifrån förete fig fdfom taft motfatta fymaranbra.

Dcf) t)itru ffutte bet lodi funna mara annorlunba meb ett rife,

fom fyar fin lefmanbe begtynnelfe, fttt ffapanbe urfprung i före-

ningen af be tmdnne motfatferna: menniffa oå) @ub, ftynbtgt

föttö lt!|et oå) @ubö ffepelfe? .par en gdng föreningen af

be§fa motfatfer framftdtt för mart finne t fin alla l)ögfh)=

ganbe menntffotanfar forfanbe unberbarfyet oå) bocf genom tro

funnit ett runt t matt fyjerta, bd ffall ben förening af mot=

fatfer, fom @ube rife i fin utmecfltng på jorben företer, ide

mer funna förefomma anftötltg, utan ffall tmdrtom mtfa fig

fyelt naturlig oå) nöbmdnbtg. St) fymab fan mara naturligare

än bet, tymarom apoftelen erinrar t beefa orben: ©dforn £an
mar, fd dre ocf mt (un nemligen, fom ttttljöra ^onom fdfom
<pans efterföljare,) t benna merlben? etter naturligare an betta

5Didftarenö eget orb: tjenaren dr tcfe förmer, an t)anö l)erre,

fan fdlcbeö tcfe pdrdfna att t)afma bet bättre, dn l)tiöbonben?

9Jten innebar benna Kl^ét föröbmjufelfe, Itbanbe, fmag^et oc^

frdmlingaffap, fd innebvir ben ocf ^ög^et, ftt)rfa, mdlmaft o^
frtmobig^et, oå) betta fiftndmnba tcfe förft t bet tillfommanbe

lifmet, utan, i innerlig fammangjutning meb be§ förftttdmnba

mosats, reban ^dr på ben förunberliga ftriböplatö, fom mt
fatta mar jorb. ^Jltta ©ubö l)eltge, alla éfyrifit trogne, alla $an%
iamia lärjungar dro efter fin tros mdtt mtttnen beröm t fttt
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lif od) fin befännelfe. Dd) ide bet minft Iraftiga rftteeS&frb

t benna faf är cd; bär ben fommg, fom icfe blott t fina pro^

fettffa orb, utan äfmen gettom fttt Uf8 l)änbelfer blifmit be=

marbigab att tecfna få många brag af ben fommanbe SReSfiaS

od) £ané rife. gl)uru bjupt betrt)cft, är ©curib bod ide un=

bertrt)dt. 3 ben ftörfta öfactgifaeityet, fåfom ben§, gillen

b£tfxr»tt öfmergifmen till od) meb af egen faber od) mober, gent=

emot öfmermäfttga fienber, fauner ty
cm fig ide blott tröftab,

utan ftarf od) oöfmermintteltg. £t) fåban är l)auö befännelfe:

herren är mitt ljuS od) min faligtyet: for tymem ffulle jag

frufta? herren är mitt lifS märn: för fymem ffulle jag räbaö?

Sllffabe i £erranom! ©et är unber alla årenS od) tiber=

naå nxrlingar bod t grunben famma ftriber ©ubö folf tyar att

genomfämpa, famma mal bet f)ar att tvinna, famma xoapm

att brufa, men od — famma biftånb att påräfna, famme

£erre od) ©ub i i)immelen fäfom fitt mänt od) finfeger. $an

är be finas tilluft; £anö namn är ben fafta borg, inom \)roxU

Un be blifroa beroarabe. SBilje m meb ©ubö folf beta benna

faliga förmän, om fymarö loärbe ben ffyenbe tiben i bag fä

lifligt påminner otf, fä lätom o& fe till, att mi rebligt anflute

o£ till betta folf od) manligt upptage bcfe ftriber. 9)ien enbaft

genom en anbelig omffärelfe funne »t l)elgaö till meblemmar

beraf. £ärom påminner ofe äter Ijmarje ingäenbe nt)tt år, i bet

att äretö förfta bag är fyelgab åt minnet af Sefu omffärelfe.

St) ide för att uppfydfma omffärelfenö lag fyat mår ©altgtyetS*

fyöfbing unberfaftat fig benfamma, utan för att upprätta ben

fafom en anbené tag för fttt folf, feban £ait genom fin böb

erfagt full mansbot för folfef od) bermeb en gång för åtta

uppfyllt bcfftafmenö i)tterfta rättöfraf. Utbebjom of$ bå i

bet bt)ra ^rälfarenamnet l)jerteföränbringen3 nåb, på bet m i

fanning måtte tillföra £erren mår ©ub od) £an för måra

fommanbe bågar måtte mara mått lifö märn, mårt ljuö od)

mår faligfyet.

Suc. 12: 32.

grufta t>ig icfe, tit ringa f)jort; ty bet är eter gafcerö gota

fcefyag, att gtfira eter rtfct.
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herren Sefus l)abe famlat omfring fig en ffara af fatt*

ninqoföfanbe od) fanningSälffanbe menntffor, fom meb fitt fter*

taé förtroenbe tyängåfmo fig åt £>oncm, emeban £an talaoe

till bem bet emtga Ufmets ort), fcwareftet be l)ungrabe mera,

än efter allting t merlben. Senna hunger efter lifroetö orb,

fom qiorbe, att be få
oemotftänbfigt brogo* till £onom, mar

ide grunbab i någon blott ftyftig fäufloröretfe, utan ett mer!

af ©ub* faberltga braganbe od) berför od bjup od) maraftig.

^de efter egna fyugffott fyabe be luptt åftab för att l)öra to¥

gonting utomorbentligt, bå be fommtt till Sefuö; nej, bet mar

fyjeriatS bjupa be^of efter fanning, efter frib od) fräUming,

fom bref bem till &in\cm od) t)ötl bem qmar 1)06 |>örtem. Slf

fåbana fjälar l)abe en liten ffara bilbatö, i filten ^erren

Sefuo fåg förftiiugen af ben ^onom af ^abren gifna Ijorben

o^ ^milfen fäfom gabreuö gåfma mar oänbltgt bt)rbar för^o=

nom. Sngen fommer till 93ttg, utan att $abren, fom

mig fan b t l)afmer, brager ^onom: få t)abe |)on ropat

tiH be otaiiga folfbopar, fom trängbe fig omfring ^onom,

lt)ftne^ att fe l)öra unberbara ting, men ide angelägne att

t^uben nalfaö ^onom, att i botfärbiga od) troenbe l)jertan

gömma £>ane> orb. SiDtfmelöutan bibrogo fåbana tillftröm=

manbe menutffot)opar att ännu mera öfa fytä ^erren ben fänfla

af cnöligt;et od) främlingaffap, fom följbe ^ponom unber £attö

manbring på jorbett. '})ten få mt)det mer meberqmidanbe mcifte

åft)nen af. beofa upprtfttgt ^ängifna lärjungar l)afma marit,

fymlia merfltgen upptogo »panö orb i fina fyjertan od) genom

bem träbbe i en anbelig förbtnbelfe meb £)onom, i bet fröet

tid ett nptt anbelif fytä bem utfåbbeö oå) alltmera rotfäftabe

o^ utioedlabe fig. ©e ffulle mäl i fin orbning, beöfe lärjun=

gar, lifafom före bem od) i l)ögre mening beraö 93täftare, juft

på grunb af betta ni)a, boö bem fig utmedlanbe anbelif blifroa

främlingar i loerlben, ofänba eller mipänba äfmen af fina

närmafte; be ffulle fnart tomma att erfara fänflan af öfmer=

gifment)et i en merlb, fom ide fänner ©ub oå) ide föfer*pan6

funffap, od) att mib ben erfarenheten få gråta fina fyjertetårar.

3 finom ttb ffulle be äfioen tomma att fänna på allmar nå-
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got af fitt £erreö forsbörba oå) liba fmälcf oå) fltföljelfe, fanffe

tniifl btobé
f

t £an3 efterfoljb. Se ffulle fdfom ©fcrtftt tjenare

od) ftefl»mS» ^ att fårapa för en fal, fom allmänt motfabeS

od) ofta unbertrtydtes, fytoamnb berae fdrlel fomme att lönaå

meb f)at od) tDätoitjan meb tyarbljet oå) fölb. £)d> omftber ffulle

fotff)afmetå mager refa ftg fftjPgt od) Ijota ben cfyrtftna ftjrlauS

oanfenltga farfoft meb ounbmifltg unbergäng t be mrebgabe

böljorna, étt allt betta roäntabe lärjungafretfen, att mdng=

fatbtga faror od) fienber 'ffulle omfymärftoa ben Utta ffaran af

trogna, att tnertb oå) afgrunb ffulle fammanftoärja ftg mot

bera — bet trnfjte fjetren oå) 3)tdftaren mål £att mt|te att

allt betta föreftob bem för £anö ffull, för beraS förbtnbelfe

meb £>onom — oå) bocf toefabe £an ide ett ögonbttd att

braga bem in t fin färtefsgemenffap od) trofaft betoara bem

berutt. ©å funbe £an fyanbla, emeban £an nrifete, fymab £an

l)abe att gtftoa till ersättning för alla timliga förlufter. £tt>ar

ocfy ett, fabe £an berför, fom Ijafroer of luergif iDtt fyu§

eller bröber etter ftyftrar eller faber eller mober eller

l)itftru eller barn eller åtrår för mitt namnS ffull,

[)an ffafl fd ljunbrabef albt oct) ärf loa eiotnnerttgt tif.

Se ftngo t oå) meb £an§ gemenffap allt bet, fom utgör grunb=

untforen för fann tyda i tiben oå) faligfyet i etr>igl)eten, nem=

ligen förtätetfe för fina fynber, frib i faratt>etet, fyjertatö ren*

t)et oå) barnaffap fyoö @ub. 3 (Sfriftt gemenffap ttmmto be

en flinet, fom af intet jorbtfft målb funbe fuftoae», en fdrlel,

fom af intet afgrunböljat funbe fldcfaö, ett tyopp, fom inga

ttbenS uslingar funbe rubba, od) för bet tiflfommanbe liftoet

en f)ärligl)et, fom nnba, loiba öftoemägbe alla beras timliga

bebröftoelfer.

£mru mdfte ide £erren t fin menniffofärtef dftunba att

utbela benna l)immelffa ndb, besfa eioiga flattet dt arma mett*

niffor, fynuttaö nöb £an fd mål fdnbe oå) till l)imlfaö frdte=

ning £an mat foramen i loertbcn? Cd) bd £an ide på annat

fatt funbe tillbela bem betta goba, du genom att upptaga bem

i fin gemenffap, l)uru fyeltgt angelägen mdfte £)an bd ide mara

beröm, att funna braga bem till ftg od) tnförlifma bem meb
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fin biorb 3de liten, uM takxl untle £an $af»a benna fin

biorb fin tärjungaffara, fa w*§t fom £an£ menntlfotdrlef max

allmän od) ttriHe dt menffligget en mebbela ^immelrifetö anbe*

liga od) etoiga mälfignelfe. ©erfor unbertdt £an ej tyeUer att

bdbe t egen perfon od) genom fina fdubebub falla oå) tnbjuba

menntffor till belaftigf)ef berutt. 9Jien ett tafttog £an bod

fyärmtb på bet noggrannafte: £>an föfte albrtg braga mennt=

fforna till ftg od) \otnna bem för fin fat annortunba, du ge-

nom fattningens egen malt Cd) när menntffor, ytligt berörba

af ^anö orb eller gerningar, men ide t fitt inre öfmenounna

af ben bert fig uppenbaranbe fauntngömaften, unlle anfluta ftg

till pottorn od) omfatta $an§ rifeö faf, fd nufete att fa

framkalla ben gubomltga fanuingen i be§ ffdrpa oc^ alhoar,

att be af fig fjelftoa afftobo frdn fitt före^afmanbe od) beri-

genom dtmtnftone betoarabeé frdn bet fjetfbebrdgeci, fom fäifle

^afma legat t en fdbau ffenbär anflutntng till ^erren. Set

^abe toartt £onom lått att fdngfla tt>tb fin petfmt be talrtfa

jfaror, fom dprbe ^onom, genom en ringa eftergift för berae

rdbanbe ti)den oc^ ttbenö dfigter, genom förtiganbe dtmtnftone

af bet raeft alhoarltga oå) för folfeté finnen frdnftötanbe i

^tmmelrifetö lära. 33ten £>an ide blott ide tillät ftg att gd

tn på några menffttga gemodgar eller gripa till ndgra mebet

af en menjfligt berdfnanbe flof t>et för att beforbra framgången

af fin faf, utan £an uppbagabe dfmen för fanningenö ffull

bet mif^förftdnb eller mittag menntjlorna begingo, när be på

eget betodg natfabeö $mom oå) föfte att inlåta ftg meb ^o=

nom, utan att t bet förbolba l)afn>a aftat pd gabrenö braganbe

od) t fina famtpeten rdbfört ftg meb fin @ub, e^xuib bet nu

ttarit menffltg todlmentng eller ndgon annan, mtnbre ren be=

tt)efelfegrunb, fom brifn)tt bem att uppföfa ^onom. ©dffebbe

bd, att oaftabt allmdnneltgl)eten af 3efu färlef till ft)nbare,

oaftabt oförtruten^eten af £anö bemöbanben att minna men=

niffor för ben frdlfanbe fattningen, oaftabt ben enfalb, meb
Ijnnlfen $cm nebfteg till l)ir>ar man, oå) ben mdfttga anbefraff,

fom dtfötjbe allt |jané tat, bod blott en jemförelfetoté ringa

ffara merfltgen anflöt ftg till pottorn. Sa, ringa mat benna

é
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flata icfe blott tid antalet, utan Sfwett meb afleenbe pa bet

om for öfrigt räfnaä fåfem matt od) fedft t »ettben
,
fa att

It »a ben ntoalba lärjumgafretfen fannabeS &»ab 3>autué

fhifmec till förfamlingen t 6orinta: Ääre bröber, ler pa

eber tallelfe: icte månge föttétigen wife, icte ntange

mdftige, tete månge äblingar aro fallabe. Utan bet

för »erlben bärafttga &«f»« @nb utmalt, »a bet

£an ffulle tomma be »ifa på flarn: ocf> bet for »et =

ben f»aga l)af»er @ub ut»alt, pa bet £an ftul e

fomma bet ftarta på flarn. Dct> bet för »erlbenoabla

ocb föraftabe b,af»er @ub ut»alt, ocb. bet tntet ar,

på bet £an ftulle tillintetgöra bet fora något ar ?>a

bet intet fött ffall funna berömma ftg infor toub

fåtalig od) efter menffligt fått att böma f»agt tnftab

»ar ben bärflata, fom herren 3efu§ f)abe att ftälla t falt mot

ben fntlruftabe, mdftiga »erlbeu. Set fåg för menntffoogon

ut fora bon Me ffulle $af»a annat att »anta an neberlag

od) unbergäng »ib bet förfta attoatltga fammanträjaube

meb fin motftänbate. Ddfå »ar bet i förftone ^»ubfalh*

aen meb fcånet§ od) föraftets »apen, fom »ertben befarapabe

mm förfamling. Cöien fnart ffulle f)on fördnbra Jtrtbg att

od) meb uppbjubanbe af l)eta fin raalt föfa unbertrutfa ett af,

b»arö qubomtiga ratt od) btatmetffa ffönf>et t>on q funbe fatta,

men b»at§ förfäftareå glöbanbe larlel od) allt öf»er»tnnanbe

mob od) förfafelfe l)on meb bdmmb bemätfte. ©d fmgo ©bjtftt

trogne inom fort att genomtänka bda ftriber utat, miet^d

ben inre fampen mot eget fött od) Mob oaflåttigt mafte fnll=

v!*tt nu fäbana ftriber, ttttre od) inre trångmål od) bebröf=

»elfer, föreftobo £an§ trogna, beraf gjorbe Sefuö tagen bem*

ligget, £an bwatlen bet; öfbe eller »tlle bölja bet for bem.

Sö icfe blott fegerlönenä fjärligK utan äf»en fegrenS ]u\U

»tftet ftob Ilar för Sefu öga, od) £an funbe berfor tfambt*

gen§ namn tiUförfäfra fina ftribämän bem baba. örufta btg

icfe, bu ringa \)\oxt, fabe £an, ta bet dr eber ö aberö

goba be^ag, att gif»a eber rifet. Si fe: £erren gran»
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v fMM om feaer för fina trogna på S'abren§ goba be^ag

X %Z^ \åLJpå *« fria aUmaWbeflut,

£ reTendb. @n fä orubblig grunb»al be^öfbeS od for eget=

ST om bet elieft ffulle utöf»a fin »erfan juft bd, nar bet

a°ll ameft gjorbe§ be^of beraf, i nöben§ od) anfdftaingen§ y>

?af e ftunber. 5»ät bet gäller att öf»erftiga f»ärigb,etev, ]om

)1 all menfflig förmåga ftraaS oöf»erftigliga att gd fram

ber Dtoarje »äg fmte§ afffuren, fdfom ben »ar for ^raeltmb

ml baW, att lata fitt lif för lanntngeng fhO, ba bel)#

ta bet att fdnna fig buren af »tloretfenl nab. Va utfo=

Telfené örmoingar dr bet, fom @ub8 folf föreé fram mtbt ge=

rtom faror ocb fienber till bet utlof»abe tanbet, fäfom jperten

fabe tia Soraet forbom: 3 l)af»en fett, f)uru Sag
,

^af»cr

burit eber på örnawingar oc^ tagit eber tttl mtg,

ocb på ett annat ftälle: ©åfora en örn utförer ftna un=

qar ocb ftager öfmer bem, fd tdefte l)an fina »tngar

ut ocb tog bem oc^ bar bem nppå fina »tngar? Dd)

berför fan ocf @ubé folf, df»en i fitt ftörfta betaocf, meb fn=

mobigb.et fråga: 2lr fetten för of§, bo fan ba »ara

3a, funwifet är Sefu Wtt löfte om feger för fina ftrtbl*

män, od) fuOwtefc xooxo ocf £cm£ trogne t be forfta ^ehga.

tibcrna beröm, att et)rtfti fana är en fegerrtf fana. ©erfore

fwuro be ocf fin tro^efåeb meb ^eitg i)änförelfe od) offrabe meb

fröjb fitt lif för befännetfen af Sefu namn. Set mar ide en

nppbrufanbe fänfta eUer fmarmif! inbiöning, fom ingaf bem

ett fabant mob, utan ben tefnmnbe tron på Sefu (£l?rtfti orb,

^U)ilfa be buro i fin fjdt fäfom anbe od) lif. 3 ttife förtrö=

ftait på bem fämpabe be manligt fin ftrib od) wmno fin fröna

oå) efterlemnabe fäfom arf ät fommanbe flägten be bprfö^ta

frufterna af fina fegrar.

(Sä l)afme m forteligen ffärjläbat bet fföna orb af (Sfyrtfti

mun, fom utgör mar te^t t bag, o^ funnit be£ tiUämpltgl>et

på ©^rifti lärjungar i tyxlafå begt)nnelfe od) unber ^enneö

förfta ärl)unbraben. 9)ten förfyältanbena ^afma mt)det änbratö

feban ben tiben, od) m fräge bä: utgöra ml (Sl)rifti lärjun-
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gar anm i bag en liten l)jorb oå) ega falebeö be orb, fem

herren ftäller till bem fäfom utgöranbe en fäban ringa ffara,

fin tillämplighet dnnn t mar tib? ©enna fråga ffuKe m
milja befmara genom att tid bebjertanbe fmmftälla en annan:

på f)mtlfet fatt ^afwa be många, ^afma makorna, [om m
befänna (S^rtfti namn, bltfmit d)riftna, od) på l)mtlfet fatt

$afwa fdrffiibt bn od) jag od} mi alla blifmtt bet? pat bet

gdtt pä ben fattnings mag, fom herren fjelf meb fttt före*

böme anmtfabe fåfom ben rätta, genom ben f
anntngömaft,

fom mar ben enba, £an miHe brufa, genom ben fattning^

tötft, t Ijmilfen £an erfänbe ett merf af fin gaber oå) l)\inU

len £an berför atltib fttllabe meb fin Sfofceä lefmanbe matten?

@[(e/ Ijar bet gdtt pä en lättare oå) genare mäg, pä en mäg,

ber ben ene gör fom ben anbre oå) benne anbre åter fom alla

be anbra, oå) beöfe åter fom be Jjafma fom före bem

lefmat o. f,
m.? ©lulle mi på betta fatt mara cfyrtftna, ba

dre mi djriftna allbeteS pä famma fdtt, fom l)ebntngarna dro

afgubabtyrfare, tt) be btyrfa fina gnbar berför, att be få fyafma

lärt fig af fdber oå) förfäber. gliet dre mi måpttba djriftna

på bet fättet, att mi f)ät(a of} till @ub§ orb i ett efter mdra,

mdr famtibg oå) mdrt famfnnbö dfigter oå) älfflingSmeningar

lämpabt nrmat, få att mi t ejr. gifma rdtt dt ben bet beraf,

fom tatar om friffdnit ndb oå) förlåtelfe, nnber bet mi förbtfe

eller bortförflare bet, fom talar om bättring od) f)jertats for-

dnbring, nt) föbetfe oå) fyetig manbel, om bom od) rättfärbtg=

Ijet? 3 betta fallet dter dre mi cfyriftna allbeleä på famma

fdtt, fom farifeerna moro troenbe Söraetiter, tt) be |ötto fig'

oå till @ub§ orb, ef>nru be afpaäfabe bet efter fttt tt)cfe od)

efter l)äfbmunna menpga läror oå) temnabe i fttt mdrbe eller

borttybbe genom fonftlab förflartng allt bet, fom ide bermeb

miUe öfmerenäftämma. Slro nn enbaft be 6l)rtftt merfliga

Idrjnngar, fom blifmtt bet på fanningenS mag, genom fannin-

genS maft, brifne af inre fanntngöbe^of, bd mdfte mi blott

oå) bart på grnnb af befantffap meb menntffol)jertat i aUmdn=

l)et od) meb mdra egna fyjertan, om mi oeffå more futlfomligt

ofunntge om IjutVbet i merfltg^eten ftdr till i mertben eller
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åtmtnftone aUbeleS tcfe befattabe o£ meb att borna om ben

r
afeu xoi mdfte bocf, fdge mi, reban på grunb af benna be=

fantjfap fluta bertitt, att (Sbrtfti l)jorb, £an3 merfliga lärjun*

qars ffara, i alla ttber martt ringa, jemföretjemie mt)cfet ringa,

©et fatt tcfe annorlunba mara nnber bet ndrmaranbe merlbS*

loppet, få mibt icfe ettbera af be tmd, lifa omöjliga fallen

Me 'inträffa, att menntf!o^jertat öfmerfmfmnb fMle dnbra

natur eller oå tron på (Sl)riftus, fom dr bet ntmdrfanbe för

bet fanna tärjungaffapet, {fulle dnbra fttt mdfenbe od) blifma

någonting annat, än bett af begtynnelfen martt. 9J?en nej ! nu

fdfom forbom är memtiffoljjertat tcfe blott betta arma, frib-

löja, af onba begär fönberflitna fynbarefyjerta, utan äfmen betta

fjetfrättfärbiga, obotfdrbiga, trotfanbe bjerta, fom afgnbtfft

eller ffrtymtafttgt mtfer bort frän lefmanbe @ub od) förfmdr

$an§ till bättring faUanbe ndb. Dd) d anbra fiban, att fatta

tron på ©l?rtftu§, bet dr ännu i bag fåfom forbom, att ga ut

ifrån bet, fom man af naturen fätter fin tröft till od) bygger

fitt fyopp nppä, bet dr att meb fin jjäl§ begär mänba fig frän

benna mertben oå) be£ fynliga goba, timliga förbetar od) föttS*

liga njutningar, för att t ftätlet omfatta ndbené ffatter, bet

limmetjfa goba, be emiga egobelarna. ©ertil! förutfätteé fd=

lebe^, att t)jertat fdtt fi)n på manfflig^eten af benna mertben,

ben inre ^altlög^eten af- bet goba t)on bjuber od) l)marmeb ^on

fncirjer oå) btnber menntffan o^ brager l)enne in i fin egen

ounbmtfliga itnbergdng, od) berjemte fdtt ft)tt på @uby rtleg

ndb oå) dra od) ffön^et od) fattg^et. «tt fatta tro på (5l)rtftuå,

bet innebär att fatta fig emot ben ftarla ftrömmen af fin egen

fötteliga natur» böjelfer od) af merlbenö allmänna tdnfefdtt oå)

lefnabömanor, bet jr i mi^ mening, ännu i bag fåfom forbom,

att blifma utan förälbrar, utan ^uftru od) barn, utan bröber

od) ftyftrar, utan flägttugar od) männer, utan penningar od)

egobetar, ja, utan fyem oc^ fäbemeeUanb t merlben. Sron på

©l)riftué är offtljaftig frdn ett merlbéförfalanbe' finne. Sngen

fan - berföre fatta ben, fom ide förftdtt att l)ane egen förbel,

^an§ mtuning oå) dra i fyögfta od) fannafte mening oå) förft

oå) fift t)anö emiga frälöning är offtljaftigt bermeb förenab.
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©a folier bå oemotfägligen af trong natur od) memuffo*

biertatg Beffaffenl)et, att S^rtftt trogne förblifm.m tmga fto»

un e be narlmranbe mdMlWet od) att be ftäb,e *af»aatt

genomfarna en ftrib, fom »ål Me dOtfb är Ma f»«, men

odM bmarje tib fmår nog för att lomma beta» fortat att

frufta, när be fe på ftg fjetfma, fm ringa fraft od) taga f

m

kerre§ fal på fullt allmar od) ingenting mtlja aforuta af befj

Mtqa forbringar. @n fäban fruftan är gob od) belgarn for

4 »ärt ben briftuer titt »atfara^et; men för famtbt ben fom*

mer bem att fatta mobet od) afftå frän ftriben, mafte bett of*

»et»trata8. Od) ett fraftigt mebel bertill är juft ben utftg

öfmer bet ttllfommanbe, ben »iftet att framttben tttjorer

4riftn§, bet fegertöfte t ftriben, fom |>erren gtfmer alla be

fina intill bagarnag änbe i od) meb begfa orbett: grutta btg

[de, bu ringa t)jorb, t» bet är eber gaber§ goba Be*

Bag att gifma eber rifet.

ftffabe i £erranom! Set är gobt att, ruftab meb ett

iåbant löfte, funna gå fin framtib titt möte§; bet är gobt «tt

bafma unbfått ett fäbant $opp för bet ttufommanbe 3<fe

alle funna ega bet. @ub§ orb talar om bem, )om ingen fränt*

tib bafwa, od) betta, emeban be föfa fin bet i bet nämaranbe

od) grunba fitt b,o»b på förgängliga ting. ©etta närmaraube

är bocf jnart, ja, fnart förbi od) benna merlbeng ma)enbe for*

qå8. Siben förrinner fåfom en atbrig förhållen ftröm, od) m
Helfwe förag meb ben ftrömmen för bwarje ögonbttcf aUt nar*

Lre ben oänbtiga emigbeten. ©etänfe bet ben ftg betänfa

lan gjceb färffitb fraft manar ofc till en faban eftertante bet

flnenbe året, bmar8 fifta ^witobag meb benna bageng afton

aår tid änba. tre mt Berebba att möta ben emigbet, fom xot

meb bwarie bag naflaä, od) ^uru äre »t bet? £n>ari Beftar

mår Berebetfe? 9cågra wacfra tanfar od) matta önffmngar od)

flam Watier göra bocf täe ttHf^Keft. ©rafmen Jarftna

fafor od) icfe titt b,»ar man fager @ub8 orb: frufta tcle

©anningenS mun ^ar ocf på ett annat ftätfe uttalat ett rab en ö!

»3a Sag fäger eber: räben§. Wå wi ba lära ofc rabag

för bet, fom är räbfel märbt, räbag för ben fttnb, fom Bor i
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u>årt förberfwabe fött, od) för ben ftenbtliga anbemaft, fom

trattar att genom fttnben beröfma o§ fritjet od) lif, för att

fålunba fullftänbigt lägga ofs unber fitt fruftangwärba mälbe.

@ub§ folfg fruftan måfte roi frufta, om roi fMe elbaS af befj

oförffräcfta, wertbgöfmeroimtanbe mob. Söt måfte lära ofstro

ben wrebe od) frufta bet elbgnit, b«>arom ©ubgmamten Sttofeg

utropar ($»f. 90: 11): £erre, b,o tror bet, att bu få fwårligen

rorebgag? £>d) bo fruftar ftg rätt för fåban bin förgrmnmelfe?

©enna belfofamma fruftan fM icfe bämma, utan främja ben

frimobigt)eteug anbe, fom ben t)tmmelffe härföraren mtt( in*

gifma be fina, bå .pan fager till bem: frufta btg icfe, buringa

jfara! £>) begfe utgöra fjetföfmerwtnnarenag liHa bo», |milfa

juft berför, att be föra fin ftrib äfwen inåt, mot ftg fjelfma,

bafwa flutit förbunb meb @ubg fruftan. énbaft i betta för*

bunb finna be ftg betruggabe från anfall t rt)ggen, af fitt eget

förräbiffa fött ocb blob, od) funna famla Ijela fin anbefttyrfa

mot ben fienbe, fom fommer emot bem t merlben, od) upp-

ft)llag af ben migfa förtroftan, att ^erren är berag Itfg wärn,

berag ljug od) fatigbet. — SSSäl bem, tjwtlfa benna befännelfe

tilll)örer, od) mät o§, om mi förene n>år faf meb berag!

£an fjetf, ^erben, ^erren, Äonungen, temnar icfe be fina allena

t merlben: |>an går meb bem på toägen, $an Btftår bem i

ftriben, -£>an är när bem i ttbanbet ocb förer bem flutitgen tn

i fin gaberg ewiga rife.' 5(men.
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mxmn$ af €%xUtm titt $xm M&tttäu.

Uppen.*©. 2: i-å.

(gfrif titt förfamlingené cngcl t SpljefitS: ©etta fager <£>an, fem

tjåflct be fju fijernorna t ftn fyegra fcanb, ben ter nunbrar mtbt

tfctanb be fju gtylbene ljufajtafarna: Sag tuet bina getmngat, cd?

bttt arbete, cd) bitt talamob, octy att bu irfe (an Xtba be onba, o$

bu fyafmer fötföft bem fem fäga att be äro apojUar, oct) botf icfe

äro bet, ccr) r)afmer Befunnit bem ljugare, odj bu ^aftcer Itbit odj

^afmer talamob, 0$ ^aftrer arbetat for mitt namn« ftM, cd? är

ide trott mcrbeiu 2Ren $ag fcafwer emet btg, att bu ben förfla

bin täxUt BfwcTgtfwft fcafnwr. SBetänf berföre, fymaraf bu fallen är,

cer) bättra btg, cdj gör be förfta gcrntngarna: annaré flad $ag fnar*

ligen lomma tia Mg, cdj ffafX bortftota bin Ijufaflafc frän fttt rum,

om bu icfe bättrar big.

©et dr bett t fin fyärligfyet tttgdrtgtté gtälfaren, fomt^tm*

mclctt talar be orb, fom innefyällaé t mår uppläfta tert. £>an

gifter ftaren 3oI)anne§ uppbrag att nebffrtfma beéfa orb oå)

ttttftäUa förfamltngené engel t ©pljefuS befamma. SBt fe, £er*

ren begagnar ftg af ett fäbant [att att mebbeta ftg meb benna,

lifafom meb be fejc anbra minbreafiatiffa förfamlingarna, jom

påminner beröm, att <£>an fjelf dr fränmaranbe oå) fäfom fäban

ide t ttttfatte att munbtltgen mebbela ftg meb bem. St) bref

ffrtftuer bocf ingen uttber manliga förfyäUanben titt en närma=

ranbe, utan titt ben fränmaranbe hannen. (Smot benna form för

£erren§ mebbelanben titt förfamlingarna, fom antt)ber att£an

dr perfonltgen fränttaranbe, ftneS nu fd ttllmtba beéfa mebbelan=

bené inne^dtt ftrtba, att be pä några ftäUen, oå) beriblanb äfroen t

mär tert, uttala be ftarfafte förfäfrtngar juft om £ané perfon*

tiga närroaro. St) fd lt)bbe ju begtjnnelfeorben af brefmet tia

förfamlingené enget i @^efu8: Setta fager £an, fomt;äl=

ler be fju ftjernorna i fin fyögra Ijanb, ben ber man=

brar mtbt ibtanb be fju gt)tbene ljufaftaf arna. ©ä tot
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nu af $erren3 egen förflartng mete, att be fju ftjernoma,

fom ^erren fyäller i fin fyögra tyanb, ingenting annat äro, dn

juft be fju förfamlingarnaé englar, oå) att be fju gtylbene lju=

faftafarna, iblanb l^mitfa herren manbrar, betedna be fju för*

famlingarna fjelfma: fjmab dr bd fagbt fyärmeb, om icfe bet,

att £erren dr perfonltgen närtoaranbe f)o§ be§fa forfamltngar

oå) fjelf egnar bem ben noggrannafte uppftgt oå) trognafte

omtodrbuab? 5)od, att ndgon motfdgelfe ide ligger ^äruttn*

nan finne mi lätt, ndr xoi beftnne flilnaben mellan en förbolb

ndrwaro efter anben oc^ en uppenbar, finnetoerlben ttUpranbe

ndrwarelfe.
f,@d länge mt dre i lefamen, dre xoi icfe ^emma

ndr £erren
r

', fdger famme apoftel, fom öfmerfltfbar af befdnnel=

fer om ben meft innerliga gemenffap meb fin grdlfare. 3
S^rtftué dro t)immel oå) jorb fd förmeblabe, att bet att tt)ara

på jorben icfe dr ndgon motfaté mot bet att tnara i l)immelen,

men fd Idnge bet ndrmaranbe U)erlbéf!iöet mxax oå) fd länge

mt lefme i benna ftynben§ oc^ böbené Iropp, t)afme xoi ide,

dfwen om öri bltfmit i fanning troenbe pd ^erren, bod meb

tjela mår marelfe ingått i £onom. SBi dre xoäl i (S^riftué

meb mårt innerfta mäfenbe, men ide meb t)ela mar menniffa.

50lotfatfen mellan utemanbranbe oå) l>emmamaranbe eger tiUfc

mibare fin giltighet för äfmen ben meft utmedlabe tro od) fär=

lef, fd länge betta jorbeltfmet marar. 5ftär mi befinne betta,

flole m ide förunbra o^ öfmer att £erren, ben i fina troen=

beg f)jertan ndrmaranbe
r

ftäller titt bem marntngar, förma=

ntngar, uppmuntringar i ben form, fom påminner om £anå

fränroaro oc^ beraö frdmlingaffap — att $an låter i fitt namn

ffrtfma bref till bem. ^mittet färteföfullt beltaganbe, Jjtott*

fen öm ommårbnab, ^mitfen förtrolig neblåtenl)et ligger ide

berutt, att ^erren på betta lätt mebbelar fig! Dd) bod dr

äfroen t)dr majeftätet bemarabt, ide blott i affeenbe pd fjelfma

innet)dllet af brefmen, utan äfmen t affeenbe pd mebbelningS^

fättet. St) ide omebelbart ftällaS be titt förfamltngarna, utan

enbaft förmebelft förfamlingarnaé englar, fdfom bet nu t)är

^eter: ©frif till förfamlingené engel i @pt)efu3.
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SKcrt tymlta dro bå be§fa t llppenbaretfebofenS brcf till

djrtftna mentgl)eter få egenbomligt omtalabe englar? £mtfmel§*

utan tyafroa tm bermib att tänfa på be @ub* od) Sefu 6t)ri[ti

tjenare, fymilfa af apoftlarna, meb be troenbeB bifall, blifmit

förorbnabe att mara förfamlingarnaå mårbare ocfy f)mtlfa äfmen,

unber ben urfprungliga anbefullf)eien§ tiber, unbfått ben mot

ett fåbant faH fmaranbe anbebegåfntngen, fd att be t fattning

funoe mara f)erbar for be troenbeö t)jorb od) fåfom fåbana

inför ben (tore Öfmerfyerben anfmartge för ben bem anför*

trobba Rörben. ©et mat fåbana ®ub§ menmffor, f)o£ ^wtlla

embete od) perfon på bet närmafte fammanfötlo, män, tymitfa§

l;ela inre oå) tyttre lif mar tjelgabt åt <£errenå tjenft i förfam*

tingarnaå mårbanbe. Scfe af egna fnillegåfmor odj menfftig

lärbom Ityfte be fåfom ljuö i merlben; be moro ftjernor t $;et*

ten§ fyanb, oå) mottogo fålebeå af pottorn bet ljuå, fymarmeb

be It>fte för mennifforna. Set mar i grnnben icfe be, fom

lt)fte, utan «£an, fom dr bet fannffylbiga Sjnfet, fyfte genom

bem oå) upplyfte få be åt beraå mårb anförtrobba, få att bet

gubomliga lifmetå lju§ genom beraö tjenft brann flart på för*

famlingem?, gtylbene ljufaftafe. 9)Zen efymar en förbunfling på

benna fiftndmnba inträbbe, ber loar bet bå i förfta tycmb ben

i £>errem> fyanb ttyfanbe ftjernan, fom genom fraften af bet

från ^erren tiltftrömmanbe ljufet fyabe att öfmermtnna oå)

fyäfma benfamma. Sill förfamlingenå engel ftäUbeå berför be

marnings* oå) förmaningSorb, fom herren f)abe att fdga för*

famlingarna fjelfma. ©etta mar ben t)öga oå) petiga orbning,

fom ben förftarabe grdtfaren iafttog äfmen i all (in bjupa

neblåtenfyet.

9)lå mi nu ingå på fjelfma innehållet af bet ojj till be=

trattelfe företigganbe brefmet. Sag met, fager herren, bina

getningar, ocl} bitt arbete, ocfy bitt tålamob, ocl? att

bu icfe fan liba be onba, ocl) bu fyafmer förföft bem
fom fdga fig mara apoftlar oclj bocf icfe dro bet, ocfy

fyafmer befunnit bemljugare, ocl) bu fyafmer ti b it ocl)

fyafmer tålamob, ocl? fyafmer arbetat för mitt namnS
ffutl ocfy dr icfe trött morben. ©et förfta ^erren fyabe
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att fdga ben ©phefinffa förfamlingen mar ett fullt erfdnnanbe

af
be£ oförtröttabe merffamfyet för $an§ namn oå) £an3 rife.

©et dr, fåfom tåge bet «£onom om hjertat att låta förftå, att

|)an§ allt öfmermafanbe öga ide l)abe lemnat någon enba ger*

ning, gjorb för £>an§ fluH oå) fyftanbe till £an§ ära, obe*

märft. ©et mar ^onom icfe obefant, ^mab be troenbe i 6^e=

fu§, benna Slfienö förndmfta ftab, ^mareft ben l^ebhiffa merlbö*

tpi^bomen oc^ ben l)ebntffa mantron l)abe uppfört få mdlbiga

bvålmerf mot fanntngen, ^aft att liba t bet förbolba eller att

genomfdmpa uppenbarligen för befdnnelfen af bet allena fa*

Itggöranbe frdlfarenamnet. Sngen förförelfe af benna merl*

beny bldnbmerf, ingen fruftan för be öfmermdfttga fienberna

till Sefu namn oå) för be bittra libanben, fom af beåfa funbe

tiafft)itba8, tjabe l)inbrat bem att fydHa ^övgt upp tronö petiga

baner, manligt fluta fig fring forfetö fana od; milligt unber*

fafta fig alla be möbor oå) faror, fom dro förenabe meb ftri*

ben berunber. 2St funne Idtt tdnfa oj unber benna btlb, ^rnil-

fen uppmuntran ett fåbant ^erren§ orb till förfamlingen in*

nebdr, fom betta: Sag met bina gerningar oå) bitt arbete

oå) bitt tålamob. ©et dr, fåfom ndr frigaren bttfmer förmig*

fab, att fältherrens öga öfmermafar tjroarje t)an£ fteg oå) följer

bet meb fitt lifttga beltaganbe oc^ gldber fig öfmer hcmS mdl*

förfyållanbe. ^uru mången tapper blef ej af en fåban blid

uppmuntrab att milligt lemna fitt lif fåfom infat£ förfegern?

(SfuBe bå ide mt)det mer mi^eten att mara febb af Sefu

öga ingjuta ett himmelfft mob, en full offermillighet i en tro*

enbe d)riften§ ^jcrta? — 9ften ide nog bermeb, att ben (Sptye*

finffa förfamlingen rebligen fdmpat ftriben för fanningen utåt,

gentemot ben utanför hemteg områbe ftåenbe, fienbttiga merl=

ben. ^Ipoftelen ^auli förutfdgelfe i bet tal, httvtrmeb ^an fabe

be dlbfte i epl)efuö fitt fifta farmdl, $abe funnit en fnar oc^

forglig uppft)llelfe. Slf eber fjelfma, $abe ^an fagt, ffola

man uppfomma, fom ffola tala bet förmdnbt dr, till

att bortbraga lärjungar efter fig; oå) mtUfaranbe lärare

af -bet farligafte flag, falffe apoftlar, ^ibe odfå inom fort upp*

fommit i
f
fö tet af fjelfma förfamlingen. £är gdUbe bet
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nu att inom @ub3 eget tyu§ upptaga ftrtbett for fattningen oå)

utftöta ifrdn ftg be orenanbe elementerna. 3ltt I)är fyafma an*

feenbe titt perfonen od) af menntffobeljagfamljet etter för ben

tyttre fribenö ffutt afpruta på famttngen, bet fjabe martt att

göra ftg betaftig i attbraå fynber oå) anfmarig för bet onba,

fom af U)iHfatelfenö utfdbe ofelbart mdfte uppmana. Sitt en

få Brottslig förbragfambet, fymilfen i grunben dr en mi£=

aftning oct) förnefelfe af ben enba ofttycfabe fanningen, Ijabe

tcfe getter förfamlingen gjort ftg fftjlbtg. ©egranbe fjabe f)on

beftått äfmen i betta prof, i fymilfet f)on bocf nnber fa fagert

flert tjabe funnat afmtfa frdn £erren§ fmala mag. Ocffå pxU

far ^erren fyenne färfftlbt för troheten i benna ftrib indt: 3ag
met, att bn icfe fan liba be onba, oct) bu fyafmer för=

föft bem, fom fäga att be dro apoftlar oct) bocf icfe

dro bet
f

ocl) l)afmer befunnit bem ljugare, oå) betta

toforb upprepar £>erren dnnu en gdng pd bet uttrfycfttgafte i

ben dterftdenbe beten af brefmet, fymitfen ide dr intagen i mår

te;tt, i bet £an erfdnnanbe fager: SDtett betta tjafmer bu,

att bu tjatar 9'ticotaiternaö merf, l)mtlf a 3ag ocf tjatar.

görfamltngen i @pt)efu3 fyabe i fjetfioa merfet genom ben

Idganbe nttälffan för fattningen, fom t)on unber be fmårafte

fört)dttanben åbagalagt, troget uppfyllt ett af grunbmttforen

för ben fanna ©uböfärtefen; tty för att funna dtffa t)mab ©ub
dtffar mdfte man ocf funna fjata fymab ©ub tjatar. Sjumt)et

oå) odrtig förbragfamfjet, benna ben gubomltga fdrtefenö fulla

motfat§, fjabe f)on minft af attt tåtit fomma ftg titt taft 93?en

ndr bet dr frdga om fdrlef titt ©ub, fa dr bet fråga om att

ide Uoti ätfla t) ma b ©ub dtffar oct) Ijata t)mab ©ub tjatar, utan

äfmen om att dtffa oct) t)ata fdfom ©ub dtffar oå) Ijatar, etter

meb anbra orb: bet dr bd frdga icfe blott om färtefenö föremål,
utan äfmen om fättet, fymarpå föremdtet dtffa^ Ddj tjärutinnan

fjabe tymärr ide ben unga, Itfefrafttga förfamlingen lifa mat

beftdtt fttt prof. <£>on fyabe frdn benna ftba reban tac^it en atl=

marfam ffaba, oå) herren, ben fyjertan oå) njurar ranfafanbe,

fann bet nöbigt att genom en uppffafanbe marning föra fjenne

titt befinning f)draf. SDct dr en marning, fom 6tjrtftt trogne i
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alla tiber fyafma af nöben att mdt bebjerta. ©tdttom berför
f

fd mtbt möjligt, för mara ögon ben fara, mot tjmitfen ben

dr rtgtab.

5)en fom fjelf t)ar erfarit fanntngenö fraft pd fin fjälod)

genom 2(nben3 tifgtfmanbe ndb blifmit upptdnb t fdrlef titt

©ub oå) bröberna oå) nu ar angelägen att t att fin manbef

bemara fin tro oå) fttt fammete rent, ffatt icfe funna unbgå
att möta mångfalbigt motftdnb ocf) genfdgetfe, icfe blott af men*

ntffor fom dro altbeleå frdmmanbe för @ub3 faf, utan äfmett

af många, fom mdt t)afma formen af gubaftigt)et, men fafna

etter rentaf förnefa be§ fraft, eller fom fttyda ben i fig fjelf

helgjutna fattningen, omfattanbe attenaft be betar beraf, fom

på något fatt låta ftg inpaSfaS i beraS förutfattabe meningar

oct) ätffttngéfatfer, men lemnaube bet öfriga åt fiban. Utan
en fåbatt ftrib ffatt ide en rebltg Sefu lärjunge funna bttfma.

£)dj i famma mon f)an fjelf tillmäter t tro oå) funffap, ffärpeå

fyattS bttcf titt att urffttja falfft od) fannt, odfta oå) dfta i ben

pottorn omgtfmattbe mertben oå) inom fjetfma ben anbeliga bro-

brafretfen. Söttt t)an bå förblifma fanningen trogen, fåban
f)ou betygar fig för Ijonom i ©ub§ Orb od) ^anö beraf upp=

tt)fta fammete, få måfte f)an od mitt na om tjettne od) meb
tålamob upptaga bet tibanbe, fom af iveilbcn etter af föregifna

bröber fan tittflfynbaS l)onom för betta mittneöbörbö ffutt. Ser=

förutan fan l)an icfe mara en rebltg (Sfyrifti ftrtböman. %f
en fåban troget mot fanningen od) ftånbafttgtjet i Itbanbetför

beft befdnnetfe framftdtter nu förfamlingen t 6pf)efuS en upp^

t)öjb mönfterbilb. 931en f)ärmtb galler bet bå att mara på fin

maft mot bett fara, fom mib menniffot)jertat* ftdnbiga betta*

genhet att afmtfa från fanntngenS mtbt få tätt uppfommer

från bet motfatta t)åttet. ©trtben för fattningen^ faf fan lätt

föranleba en för]umtigt)et i mårben af bet inre ttfmet oc^ bö=

nen, od) fättet, ^marpå man ftrtber för fanningen, bttfmer bå

fåbattt, att bet gifmer fötMtgfyeten, ben ännu icfe böbabe

föttöltgfyeten, tittfätte att åter fomma titt mälbe, få att man
fomnter att ftriba för ©ubö faf i fttt eget namn etter för fin

egen faf t @ub£ namn. 9)tan dlffar mät bet fom ©ub dtffar,
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men man atfTar bet ide på famma fatt, fom ®ub dlffar bet,

ide mer meb en aHt fjelfmifft förnefanbe, fig fjelf f)ängtfmanbe

od) J)mar man tjenanbe fdrlef, tt) man dlffar tcfe mera meb
|

en ren barnafärlef fin @ub.

©mot benna fara f)abe ben meb få matfett troget fäm--

panbe förfamltngen t (Sp^efue ide martt på fin maft ©erfor

bröjer icfe £erren att i fin trofaftfyet göra l)enne uppmärffam

på ben ffaba Ijpn från betta l)åU reban libtt. 931 en 3a

g

Ijafmer emot big, fager £an, att bn ben förfta btnfär*

tef öfmergifmtt $ af to er. gör herrens tcfe blott allt öfmer*

ffåbanbe, utan äfmen allt genomffdbanbe elbäblid förefamrö en

bjup brift i förfamltngen^ tnnerfta lif: ben innerliga, i allting

@ub od) tcfe fig fjelf menanbe färtefenS låga brann icfe mer i

fin urfprungliga flarnet nti be troenbeS l)jertan. 9)lotftånba=

ren, fom icfe i öppen ftrtb fnnnat öfmerminna bem, fyabe bod

fydatö att få titt fäganbeö genom ett anfall i raggen tillfoga

bem ffaba. — 93ien mar bå benna ffaba få farlig? herren

förebrår ju bem icfe, att be fafnabe all fdrlef öfmerljufmub,

all aitbenS fdrlef, utan enbaft att be gjort fig förluftiga ben

förf t a fdrlef en; od) mi fråge bå: mar benna brift få to a*

fenbttig, att ben ide rifligen erfatteS af bet mtjdna, fom ^er-

ren fann tofmärbt I)oS bem? 9tej, meb bliden på ben fötjanbe,

altoartiga förmaningen od) ben, för ben tyänbelfe^att förmå*

ningen btefme ol)örb, tiHagba mamanbe fyotelfen måfte mi jaga,

att brtften »ar af ben atlmarfammafte natur, gör att förfta

betta rdtt, låtom o£ befinna, fytoab ben förfta fdrlefen mill fäga.

9iär en menniffa, genom en lefmanbe erfarenhet af Sefu Sfyrtfti

nåb t fttt tyjerta, unbfår ett n^tt aitbenS lif, bå dlffar tyon

@ub ide ndrmaft för be gåftoor £an gifter, be mälgerntngar

£an bemifar, be merf £an utförer, utan f)on dlffar £onom

rent för <panö egen ffufl, för bet fom Jpatt i fig fjelf dr, od)

fyon finner bet mara fpnbenå ftörfta förbannetfe, att ben för*

imtbrar mennifforna att på bet fattet dlffa £onom, fom i od)

för fig, oaffebt fina merf, dr allena toarb ben pgfta fdrlef.

©etta dr nu ben förfta fdrlefen, barnafärlefen, brubfdrtefen

—

f
jdlen t bet pånt)ttföbba lifmet. ©åfom troppen ide f)ar lif i fig
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fjelf, utan enbaft i od) genom ben i t)onom tmteboenbe fjdlen,

få W od all utåtgåenbe merffamf)et i fdrlefen, all nttdlffan

Iför fanntngen, aHt fymab djriftltg bi)gb fyeter, fin inre, Itfgtf-

manbe grunb i benna förfta fdrlef, ben rena brubfdrlefen, fom

åftunbar att t allting befyaga .perren allena. Sitt betoara ben

fdrlefen dr berför, för ben fom en gång funnit tid benfamma,

ben fyeltgafte blanb alla uppgifter, $tt fmrer apöfte*

len§ fföna lof om fdrlefen, ber l)an fager: Dm jag talabe

meb menntfforS oel) énglarS tungor oel) l)abe icfe

fdrlefen, få more jag en ljubanbe malm eller en flin-

ganbe bjetlra. £)cl) om jag funbe profetera ocfy mtöfte

all ^emlig^et oct) all funffap, oel) fyabe all tro, få

att jag författe berg, ocf) I)abe tcfe fdrlefen, få more

jag intet. £)cl) om jag utfftftabe alla mina egobelar

oel) öfmerantmarbabe min lefamen att brännaö oel)

fyabe icfe fdrlefen, få more bet mig till intet nyttigt.

3de Ijabe dnnu benna $nben3 fdrlef utflodnat t förfamltngen

t (gpfyefuS, men ben mäg, fom blifmtt beträbb, måfte omfiber,

om ben futlföljbeö, leba till bet inre lifmetS utflodnanbe. ©fulle

bet ide tomma berttll, få måfte berför en beftdmb återgång

göraö oå) en annan mdg mdljaé. SSetdnf, fdger ^erren, ^maraf

bu fallen dr, ocb bättra b t g, oel) gör be förfta gerntn*

garna: annarö ffall 3ag fnarltgen tomma till big

oc^ ffall bortftöta bin tjufaftafe från fttt rum, ombu
icfe bättrar big. — Dfmergtfioanbet af ben förfta fdrlefen

mar fåtebeå ingenting minbre du ett fall, ett merfligt fall,

el)uru ännu intet aftaH, od) återupprättelfe funbe ide ffe cttt-

norlunba dn genom en nt) anfnt)tntng mib ben en gång gjorba,

goba begt)nnelfen. Setdnf ^ mar af bu fatlen dr, låt btlben

af bitt forna bättre tillftånb träba fram för bin fjdl t fin

fanning od) fin ffön^et; oc^> bättra big, mibfännS, mib åtan=

fen beraf, fymab bu förlorat, gå in i big fjelf od) låt bet ångra

big, att bu för be många, ntåfyättba i fig fjelfma berättigabe,

ja, tofmdrba omforgernaS ffull l)ar mifit af från ben mag, på

^mitten bu en gång mar fallab, att bu unber mårben af bet

öfrtga, fom ttllfyörbe ^elgebomen, ^ar förfummat mårben af bet
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lyftet oå) ^eltgafte. St) ad! bet f)ar bocf ide ffett utan egen

ffulb, tcfe genom blotta omftänbtgljeternaS fömållanbe; full*

göranbet af bet ena f)abe ide beljöft leba till förfummanbe af

bet anbra: nej, fettat Ijar tcfe fyäUit fttt tro. SrubgummenS
|

gåfmor od) tcfe £an8 färlef Ijar bliftott be£ ffatt. SJien nar

ben förfroSfanbe inftgten tydrutt Ijar uppgått för ben fallna,

bå är bet ej ttb att mt§tröfta od) förbltftoa ligganbe. (Sfyrtftt

färlef Ijar ide omfftftat eller förlorat något af fin fraft; ben

fan od) ffatt åter genomtränga bet botfärbtga, af bdttring^tdrar

uppmjufabe fyjertat od) framfatla be äfta, Ijufnm, tytmmelffa

anbefrufterna, tt) beöfa ttriH ben fytmmelffe SStngårbåmannen

f>afn>a od) till att bära bem Ijar £an planterat fttt nnnträb

oå) renfar £an bet ännu alltjemt. @ör be förf ta g em in*

garna, fager £etren, men tillägger ännu »arnanbe: annat

8

ffall 3ag fnarligen femma till big oel) ff allbortftöta

bin ljufaftafe från fttt rum, om bu tcfe bättrar big.

Söt fe f)är, att bå en afmäg en gång blifitnt beträbb, l)arber=

för tcfe genaft allt nåbenS lju8 gått förlorabt, tt) ljufaftafen

ftob bocf ännu qn>ar på fttt rum i @pf)efu8; men m fe ocf,

att bet ide i långben fan förbtifrja i ett få oafgjorbt tidftånb.

9Jleb naturrätt egaä tcfe be anbeltga förmånerna od) nåba=

tillfällena: bär man ide ben fruft, fom #erren genom bem ttntt

framfalla, få låter <pan fin plantering öbeläggaS od) åter för=

tt>anblaö till en milbmarf. $an fommer fnarligen, plöts-

ligen, när man bet mtnft förmobar, i oå) meb fina bomar,

od) låter genom be$fa ljufaftafen bortftötaS från fttt rum, få

att mörfret bltfmer lila tjodt på bet rummet, fom bet någonfin

ttar, innan ljufet ber tänbeS. 9)teu att få fomma, bet är ide

^errenö luft, oå) juft berför ffärper $an meb fyotelfen fyäraf

ben allvarliga maningen till bättring, att ide en fåbanbome=

titlfommelfe må bltftoa en nöbtt>änbigl)et.

Sitt nu varningen af ben ©pfyefinffa förfamltngen blef fyörb

od) fålebei tyoteljen ide i förfta fyanbett förwerfltgab, berttll

funne xvi fluta af be unberrättelfer, m f)afme om benna för=

fåmling från be tiberna. #on förblef t be förfta årtyunbrabena
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ett tjue, fom Ityfie i mörfret, en flippa, fom ftob orubblig tntbt

t bet brufanbe tyafmet.

£ärmeb tyafwe tt>t utlagguutgguriS genomgått Xim före=

ligganbe tejrt. 2>et ffude nu återftå att närmare utreba bef}

tillämplighet på o§ od) ttåra förtyållanben. 9)ten n>tb ett få=

bant förföf framftätler ftg ffilnaben mellan en apoftoliff för*

famling od) bet fom nu falle förfamling od) fyrfa få ofant-

ligt ftor, att bet fom är fagbt till ben ena ide fan öftoerffyttaö

på ben anbra, utan att bet ffer på mt)det långa onuoägar.

2Bi tnffränfe o§ berför till att färfftlbt lägga på f)jertat ben

bett)betfe f fom beåfa fifta orben t te.rten fyafiua för o$: Sag

ffall fnarligen fomma till big od) ffall bortftöta bin ljufaftafe

från fitt rum, om bu ide bättrar big. £nnfft)el8utan är bet

oä företräbeöttuå meb affeenbe på bem benna tej:t bltfnrit umlb

för året§ förfta bag. SteffHftet påminner o§ nemltgen om ttf

=

mU fortset od) nåbatibenå toärbe od; nöbtoänbigfyeten beraf,

att xvi ide tillflute loåra t)jertan för herren, få länge xvi ännu

työre £an3 fallanbe röft. Då) lifafå påminna o£ be m^nämnba
orben om bet anfwar, fom är förenabt bermeb, att xvi ega nå=

ben8 mebel, upptr>ä?:a inom fräl8ning8anftalternaö områbe od)

ljaftt>a ®ub8 rife o§ rifltgen ttllbubet. 3 od) meb besfa nå=

bamebel, be8fa fräl8ntng8anftalter od) fattgl)et8anbub är ljufa=

ftafen uppftällb tblanb o§, men ide ffall ben unber alla för=

^ållanben bltf&a ftåenbe qtDar på benna fin plats. $år ben

ide tjena bet änbamål, för f)tr>ars ffull ^erren ^ar ftällt ben

i toåra bt)gber od) blanb ttårt folf, i bet xvi gå till o§ fjelftDa,

tage till t>jertat xvåxa ft^rtber od) beftnne l)ioartfrån xvi fallne

are oå) genom tron på 3efu8 6l)rtftu8 mottage ben nl)aföbel=

fen8 nåb till att föra ett rättfärbtgt lif oc^ göra rättfärbtg^e=

ienS gerningar od) ioänta xvåv grälfareS uppenbarelfe af l;im=

melen — får ide ben iblanb o£ uppftällba ljufaftafen tjena

betta gubomltga ftyftemåt, bå ffall ^erren fomma meb l)aft

äftDen till ofj oc^ ftöta ljufaftafen bort från fitt rum. £>d;

att benna l)otelfe är allmarligt menab, beröm äro intill benna
bag be ftällen talanbe betoi8, ^xt>areft d)riftna tron unber be§

förfta årl)unbraben lt)fte i fin fulla flarnet, ©åfom bet gått
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ber, fd mdftc bet od, enligt lagen för £erren3 bömanbe, gä

alleftäbeS, ber bet anbetiga lifmet, en gång upptänbt, tyar dter

utflocfnat od) anftänbStiben titt bättring förblifmtt obegagnab*

Od) fdfom |>erren l)ar fin tdlamobSttb meb folien, men feban

[dter bomStiben lomma, fd l)ar $an ocf fin tälamobstib meb

ben ettfftlba menniffan, unber fyttriHett £an pä mängfalbtgt

fatt, meb ljufma bragningar od) allvarliga l)emföfelfer, föfer

att bemefa fyenne till bättring od) att nrirnta t)enne för Ijtm*,

melen; men fd t)ar £an ocf fin bomStib, bd £an fommermeb

fyaft od) bortftöter l)enne3 Ijufaftafe od) öfmerlemnar l)enne dt

l)enne§ egna fynberä förfärliga mörfer, om l)on tet e bättrar ftg.

Styre åhörare! 2lmm bar £erren ide toänbt ftg tfrätt o§,

dnnu uträder £an fina armar, att m ffole ätertoänba till £0=

nom, dnnn är Ijnfet när of 3 en liten ttb. Sdtom of$ bd

tro pä ljufet, att m md bltftoa ljufetS barn, od) manbra t

ljufet, fd att m ide ftd qmar pä famma ftälle i fåfängltglje*

ten§ tjenft, meban be ffyenbe dren raftlöft föra c§ allt när=

mare ben änblöfa emgfyeten. Söt mdfte fämpa ironå famp,

för att fnnna inga i lifmet; m mdfte öfmerttnnna o£ fjelfma,

för att fnnna intaga bet f)immelffa arfwet. 32) 1)örom titt

ftft ben flutl)el3ning, fom £erren fänber till alla, fom ännn ega

en tro od) ett f)jerta: Sen ber öra Ijafmer, f)an l)öre

fytoab 9lnben fager församlingarna: Sen ber minner,

fyonom mill 3ag giftoa att äta af lifmetä träb, fom

är i @ubå parabtå. Slmen.
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Wlatty. 3; n, 12.

$ag böper eber meb tvätten tifl fcättrtng; men ben efter mtg

fommer, är jtarfare än jag, C)iDttfenS ffor jag tcfe är märbtg att

Sära: ,£>an ffafl böpa eber meb ben petiga Slnba edj meb cft. &an

|&fwct fin faftejTonuet t ftn tjanb, cd) £an ffaff renfa fm löga, c$

§an ffafl fBrfamla jitt Ijmete t laban, men agnarna ffaö £an upp*

Gränna t outfläcfcttg elb.

SoljamteS Sökaren Ijabe genom fin mdlbtga botprebitan

framfallat en mäfttg rörelfe blanb bet jubiffa folfet. %tån

lanb od) ftab f)abe tafatta ffaror, fd tafatta, att etumgeltften

funbe betecfna bem fdfom "Serufalem oå) fjeia Subeen od) f>eta

lanbet omfring Sorbatt", fft)txbat ut i ödnen, för att fe f)tr>ab

man i bet eljeft meb gubontltga unber od) profetiffa företeelfer

fd förtrogna 3§rael ide feban ärfyunbraben mer f>abe fett, fe

lifelefmanbe framför ftg en ®ub3 profet, od) l)öra orb fom

.gingo frdn fd gubnrigba läppar. Set töar en folfftröm af finl*

emedan mtjefet olifartabe beftänböbelar, ml äftoen meb affe*

enbe på t)ttre milfor, men ^ufmubfaftigen meb affeenbe på

inre beffaffenfjet. ^är fynnmlabe om ^maranbra ärligt me=

nanbe, loerfligen frälöninggföfanbe menntffor od) tomma, nt)=

^et§lt)ftna, t)tliga fjälar od) fjelfbelätna, onbffefulla, jfrt)mtaf-

tiga finnen. 2lTlt »tHe fe o^ f)öra ben unberltge profeten i

öcfnen, fom bar
rr

fläber af famel^dr oå) en läbergörbel om fina

länber od) lefbe af gräöf)oppor od) n)tlb^onung.
f/

St) att man

I)är ^abe en profet framför ftg, bet ftob faft ätmtnftone t me-

ntge man§ öfttertygelfe. £)c^ äfmen folfeiö förmän oå) t)p*

perfte förmdbbe ide Ijelt oå) fallet lösgöra ftg frdn bet mäf=

tiga intrt)det af So^anne^ perfontigf)et. ©et bjupa attoaret

i ^ano orb, fraften af IjanS anbe, ben ftränga förfafelfen t l)ela
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J)cm§ tyttre Itf mittnabe om bet utomorbentltga od; öppet toå*

gabe ingen af bem beftrtba ben mening om ©ökaren, fom

reban l;abe få bjupt rotfäftat fig iblanb folfet. tfmen be,

fom icfe af fettat böjbe fig för fyattö orb eller fom i beqmäm
Itfgtltig^et pHo fig fjelt oå) fyåtlet på afftdnb frdn ^ela rö=

relfen, anfdgo bet bod råbligaft att i bemta fråga tafttaga en

flof tt)ftnab eller titl oå) meb att för jlen fMl anfluta fig till

ben allmänna meningen, ©d ffebbe, att äfmen fartfeer oå)

fabbuceer infnnno fig mib Scrban, för att låta fig böpa§ af

3of)amte§. 3 fina f)jertan l)abc be ingen tro på bepffigfe*

ten af en fåban böpelfe, ailraminft för bem, oå) ingen längtan

efter en 9Jie§fta§, fymarö uppenbarelfe på fdbant fatt ffulle för=

bereba§, men för fttt anfeenbe3 ffuU nriöe be bocf icfe unberläta

att i Itf^et meb bet öfriga folfet beltaga äfmen t benna gub=

aftigfyet§öfntng. 93?eb orb, fom på bet oförtdcftafte blottabe en

fåban ffrt)mtaftigt;et, afmijabe nu Sofyannee beefa oärliga bot=

görare, i bet f)an fabe till bem: 3 fyuggormarS afföba,

fyo Jjafmer eber unbermifat, att 3 fiolen nnbflt) ben
tillfommanbe mreben? ©örer förbenffull fåban fruft,

fom bättring ti til) örer. 9Jien fyan ide blott beftraffabe

oå) afmifabe; fyan äfmen anmtfabe, förmanabe oå) uppman*
trabe, oå) bet få, att fjmar oå) en erfyöll fin bel oå) ingen be=

I)öfbe bortgå ifrån fyonom, utan att fyafma fått fin närmafte

vpp&tft fig förelagb. Senna glöbanbe fattnittgsfärtef, fom be=

ttygabe fig inför l^mar manS fammete, betta oförffräcfta mob,

fom af intet anfeenbe till perfön lät fig mbbaö, fytteg ännu
mer |afma föröfat ben mörbttab, fom folfet reban f)t)fte för

Sökaren, ocf) inom fig börjabe man reban gifma rum för ben

tanten, att f)an möjligen more (Sfyrtftuö fjelf. Set är benna
t folfet^ finnen uppfttganbe föreftälltttng om 3cf>amte3, fom
I;an fjelf upptager tid mebertäggntng i be orb, fom för benna
ftunb utgöra mår te;rt. Si öfmergå bå tiU ett närmare be*

traftanbe af benna f)an3 frimobiga befännelfe om fig oå) fttt

merf i förf)ålianbe till ©^rtftuS oå) £>an3 fcett

3ag böper eber meb matten till bättring; men
ben efter mig fommer, är ftarf are än jag, fjmtlfene
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ffor jag icfe är märbig att bära. £um f
fa 1 1 böpa eber

meb ben £)elige 9(nbe o c t) meb et b. 3 beöfa orb upp*

brager So^anneö ben beftämbafte gräns mellan fig ocb Gf>rt=

ftus. £an lärer, att bet gifmeö ett tmåfalbtgt bop, ett matten-

hop oå) ett bop meb anbe oå) elb, fymlta aro få mäjenbtligen

från ^maranbra åtffiljba, fom jorb oå) Rimmet, oå) iufigten i

fymarbera bopetå färffilba natur ffall ocf gifma infigt i ben

mäfenbtttga fftljaftigbeten mellan be tmänne böpareua, pottorn

ocf) (äfyriftus. Sill mitt förfoganbe, fager fyan, ftår intet fmgre

ItfSelement; jag fan icfe gifma bet öfmerjorbiffa, ^mtlfet jag

fjelf icfe eger; min böpelfe är en böpelfe meb matten oå) fan

fafom fåban icfe införa t bet rttya ItfmetS merlb, i fyimmetettö

rife, tt) bit fan enbaft bet införa, fom bortfrätt fyar fommit,

nemltgen bet l)immelffa Ijusmatten, fom är ibel anbe oå) elb.

Sätt mebbela ett fdbant fraftbop ocb bermeb ffytta Ijtmmeten

neb till jorben oå) in i menntffore ^jertan, bet är ett men.

fom forbrar fyelt anbra frafter än mina. 93ien ben fom efter

mig fommer oå) fom ftår få bogt öfmer mig, att jag itfe är

märb enö bett meft unberorbnabe tjenareö platå i <pans fyuo,

£an ffall forma bet, tt) £>an är af f)tmmelen, <pan är 9Jtes=

fiae. 3 |)attö perfon fyar @ubö rife reban fommit eber fyarbt

när oå) ffall, feban bet blifmtt futlänbabt, infomma t eber.

fåfom bet rifet är ett l)tmmetrife, itfe ett jorb rife, få

mäften 3 ocf unbfd bet tnmärte§, i eber anbe, förmebelft

^milfen ebert mäfenbe är fdftabt mib ^immelen. 2)er ffall

(S^rtftttö böpa eber meb bet fanffplbiga anbebopet till lemmar

af @ubé rife. 93ten mib ebra uppfdtltga fpnber oå) eber rå-

banbe jorbtffa finneörigtning är eber anbe fåfom förftettab och

fan icfe mottaga ^)anö böpelfe. 3 måften berför genom ett

föregåenbe merf berebaC^ för ©fyriftt eget. ©åfom mattnettöfer

jorbtffa ämnen från be föroreningar, i f)mtlfa be äro bunbna
f

oå) bermeb gör bem beqmämltga att upptagaé af mäften oå) beruti

ingå nt)a förbtnbetfer, få löfer ocf ben bättring, fom jag for*

funnar, eber anbeö bunben^et mib fött oå) merlb, få att fyatt

blifmer fattltggjorb för bet fytmmelffa ocf) fan berörae af be£

braganbe fraft od) upptagas af f)tmmelrifet till en nt) oå) oupp*

5
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IMig förening bermeb. ©dban är bettybelfett af min böpelfe:

ben bereber mdg för ett fyögre; jag böper eber meb matten

till bättring, på bet 3 matten funna fydngifma eber dt £onom,

fom böper till ntytt lif i ben petige Slnbe.

£>milfen ftorartab befdnnelfe dr ide betta! 9Keb ett flart

mebmetanbe om bet ftora, fom ^an dr oå) gör, förenar 3P3

IjanneS en lifa Har infigt i bet ojemförltgt ftörre, fom f)an

ide dr oä) ide formar, oå) fdtter fin dra juft berutt, att fyan

genom fanntngené fdnnebom rdtt bjupt fan unberorbna fig

unber betta ftörre. 3de minbre genom benna manliga öbmjuf*

fyet, fom böjer fig allena för fanningem? maft, men odfå böjer

fig Ijeit oä) fullt för benfamma, an genom bet utomorbentliga

merl, fom f)an på fammetetS naturliga anbeomrdbe utförbe blanb

fina famtiba, mar 3pljanne§
{r

\tox inför ^erren", fdfom bebd=

belfettö engel om bonom förutfagt, eller, fdfom 3efu3 fjelf om
l)onom bettygabe, "ett brtnnanbe od) ffinanbe ljus." ©dban
loar ben man, fom af @ub mar fdnb att ga före 9We8fta3 oä)

bereba Jponom mag. ©tarfare mar fyan dn beöfe jorbeni ftarfe,

fom genom fredlig arm eller fntlletS maft, på metanbeté,

maimen^ eller mtnningenå mag eröfra merlben oä) beunbraS af

menntfforna, ttj f)an förmdbbe att meb maft gripa in på ett

falt, ber menntffofonften oä) menniflofraften intet förmå. 3
mennifforS fammeten dftabfom

fy
an omftörtningar få genom-

grtpanbe, att be lifnaö ide blott mtb att rdta bet frofigmujma

oä) utjemna bet ffrofliga, utan till oå) meb mtb att fdnfa

berg oä) låta bråbbjupen uppftiga. ©et dr i fattning merf af

en öfmermenfflig fraft, fom profetians 3lnbe unber fdbaita Bil-

ber fyar ffttbrat, oå) bod mar en 3ofyanne§ genom @ub§ 3lnbe

mdftig att utföra bem. £>oö ett förfoffabt fldgte mdefte fyan

fammetet åter att tala; be t timligfyetenå fröjber oä) forgér

borttomna, öfmermobiga oä) flenmobtga, fjelfrdttfdrbiga od;

ordttfdrbtga mennifforna författe fyan dter i beröring meb ben

förgätna oä) bod bem få ndra emtgfyeten; botfdrbigfyetenS fdll=

fpråttg renfabe fyan på ntjtt fyoé unga oå) gamla, i fdbernaé

fyjertan oä) barnen^, från be maSför af grn8, fom en böb tro

oä) ett föttöligt finne unber tibernaå lopp fyabe fyopat beröfmer.
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©etta 3o^anneö* ftord merf fyabe npptvåät en billig förunbran

fyoS ben efter en långe utlofmab (SfyriftuS btbanbe famtiben

oå) man frågabe fig reban: fymab ffulle mal benue man, fom
befitter en få bergSbrtytanbe anbefraft, funna faftta, för att fyan

ffulle mara jftdltg att utföra fjelfma SDteSfiaémerfet, Seraelö

oå) menj!ltgfyetené frälsning? SBdt more fyan tcfe befldbb meb
t>en t)ttre maft ocb fonungöltga mdrbtgfyet eller omgifmett af

bet fyfanbe följe, fom enligt bet allmänna föreftddningefattet

ffulle utmdrfa 33ieöfta6
f
men täta allt more ju fdbant, fom

tiben dnnu funbe gifma fyonom. ©entemot fåbana fyöga tan=

far om pottorn mtfabe fig nu Sofyattneö ftarf från en annan
fiba, i bet ban ide ett ögonbltd lät fig öfmerminnas af begd=

ret efter fdfdng dra, utan meb fattningens fyela efterträd un=

bermtfabe folfet om fin egen ringhet odj fmagfyet i förfyåtfanbe

till ©fyriftué oå) £anS fyimmelffa merf. £>an, ben anbeftarfafte

blanb be af qmtmter föbbe, lat bem förftd, att bet mar för fin

fmagfyetS ffull fyan ide förmdbbe att utföra 33rael§ oä) menp
Itgfyetene frälsning. "2Ren bett efter mig tömmer", fabe fyan,

"dr ftarf are dn jag; £>an ffall böpa eber meb ben heliga
vHnbe oå) meb elb."

görunberligt måfte betta talet fyafma miit för bet åf)ö=

ranbe folfet. St) fymab g^riftuöbopet meb attbe oå) elb mille

fdga, bet lag dnnu fjerran bortom beraö f^nfretö, men fraften

af ©öparenö anbe Ijabe be merfltgen oä) på ett öfmermdlbi^
gattbe fatt erfarit Sitt en anbeftarfare, dn ^an, dnnu bepfbe
fomma efter pottorn, mdfte förefalla bem obegripligt, tt) l;mab

f)elft dn So^anneö mdnbe fafna för att fjelf mara (Sfyrtftue, ide

funbe be finna, att ^an berttll fafnabe gubomlig anbefraft.

©et gdllbe nu för bem att l)öja fig meb en ananbe tro till

föreftdllntngen om fytmmelrtfet fdfom en nt) mer Ib, f)milfen

genom ^eöfiaö ffulle öppntä för bem förmebelft en anbe=

mebbelelfe, fom ide till gråben blott
r
utan till fjelfma fin art

eHer mdfenbtligen ffitjbe fig frdn allt l;mab fom i betta f)dn=

feenbe egt rum unber bet gamla förbunbet £)e mdfte ana
att 3o^anni58bopet

;
lifafom ^ela ben gammalteftamentltga nd=

be3fyuél)dlltttngen dfmen i fina ^ögfta uppenbarelfer, mar nd=
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gonting jorbtfft t förfjåHartbe ttH Stfeåfiaå' fyimmeljfa merf,

e^uru bet mtSferttgen mar nägonttng fytmmetfft t förfyättanbe

till mennifforå rent jorbiffa mert ©d mdfte be fatta bet, om
be miöe ttltgobogöra fig be§ mälftgnelfe oå) ttH forutib oå)

framttb intaga bert rätta, för (S^rtftuö berebba fyjerteftätlntngen,

tjmilfen ffulle mara fruften af Sofyamte^ bättrtngäprebtfau,

enligt profetian^ märfltga orb: l)an, ben f&re <£)erren gd=
enbe (5lta3, f f att ommänba fäberna$ fyjertan till bar =

nen ocfy barnen^ t)jertan tid fabertta.

3ften tcfe Uott för bem, fom ftuUe upplefma ©tjrtftutoer*

fete» ntföranbe pä jorben, utan äfmen för o% mtne åhörare,

om mt eljeft milje erfara be£ fraft på mara Ijjertan, mafte bet

mara af migt att genom ommäubelfe intaga en ratt ftälMng
ttU bet gamla förbunbetS fornttb oå) bet rttya förbunbet3 fram*
ttb, eller meb anbra orb, att lata 3of)amte3' merf för o§ gälla

fdfom bet mellanommbe, fom förmeblar öfmergdngen frdn bet

obrutna naturliga fjälöttllftänbet till bet af gubomltg färlef brtn=

nanbe lifmet t Slnben. SBt mete mäl, att reban blotta orbet

"meflanomräbe" mäcfer farhågor fyoS mången af eber, fdfom
more ben bermeb betecfnabe fafen lifa litet ffrtftenltg fom
fjelfma uttnjdfet. 9ften f>mab är mäl meb betta orbet' fagbt
annat, än bet fom otwetybtgt framgår af jemförelfen mellan t cy

.

bet ffrtftftälle (8uc. 20: 4), ber mar gralfare frågar: mar 3o=
Jannes' böpelfe af fyimmelen eller af menntffor? oå) bet ftälle

(3of). 3: 31), ber 3of)anne3 mittnar om fig fjelf: ben af jor=

ben är, f>an är af jorb, oå) af jorben talar ^)an? Unber bet

3efu3 fdfom ett rätt fmar på fin frdga förutfatte erfännanbet

af So^anne^ böpelfeé tnmmelffa nrfprung gentemot allt ^mab
menntffor efter eget mal oå) berab företaga ftg, betygar 3o=
fyanne§ om fin prebtfan oå) fälebeS om fin anbeltga merffam=
^et öfmer^ufmub, att ben "är af jorben" eller t)ar ett jorbtfft

urfprung, nemligen gentemot £onom, "fom ofmanefter fommer
oå) är öfmer alla" oå) berför odffä förft i fuHfomlig mening
"talar @ub§ orb." £uru ffulle mäl 3of>anne3' merf funna t

olifa jemförelfer fd slita betecfnaä, om tcfe juft berför, att bet
ttllf)örbe ett medanomräbe mellan bet fannt t)immelffa, i egent=
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lig mening gubomltga, oå) bet blott oå) bart jorbtjfa oå) menff=

liga? 9)ten 3 mebgifmen mäfyänba betta mellanomräbe för

ben ttb, fom föregtcf (Stjriftué, oå) beftrtben enbaft be§ betty=

belfe för o£, fom feban länge fyafma förfunnetfen om bet af

©fyrtftuå upprättabe fytmmelrifet Sitt man ttHförene fyabe att

anamma ett ringare ndbamerf, l)öre mt eber fäga, bet fatte mt

lätteltgen; men att mt, fom fyafma Sbrtftt fulla eoangelium,

ännu ffulle bel)öfma ga till en förberebanbe ndb, betta mdfte

mt beftriba, ti) bet more att mänba fig frdn ben ftarfare till

ben fmagare, en mtllfarelfe, fom till oå) meb more ftörre

än ben, bd 3ol)anneå' lärjungar, en gdng munne för fyan$

bättringebop, tcfe mitte gd berutöfmer, fdfom fyan anmifabe

bem, oå) anamma anbebopet af (5t)rtftu§. £>d) af menntffor,

fom föra ett räare fpräf, pr man benna tanfegäng uttalad

ungefär fd: (Sfyrtftue är ftarf nog att utföra fitt merf fyoå mig,

utan att jag befyöfmer bjelpa ^onom meb min berebelfe. £är=

emot bebje mt bd att fd fäfta eber uppmärflamfyet berpä, att

bet botf på ben ttben, bd (J^riftué ffulle uppträba t 3^tael
f

lifa litet fom nu, funbe mara för någon fin fmagfyet6
o
ffull

«§ran be^öfbe en föregångare, fom banai^ ^anö mäg. å fin

ftba mar $an mäftig nog att utföra fitt merf oå) funbe på
intet fatt unberftöbjaä berutt af en föregångare^ arbete. SD^en

bd tcfe beftomtnbre en 3ol)anneö fänbeö af ®ub att gd före

(£[)riftu3, fd tmingaö mt att föfa en orfaf berttll oå) finne ben

ba tcfe i ndgon fmagfyet fyo§ S^rtftuö, utan tmärtom t arten

af ^)ane ftarffyet 6l)riftt ftarf^et mar nemligen enrent t)tm =

melff anbefraft 0^ l)abe berför, om ben berört menntffoma

t beraö obrutna föttöltgfyet, tcfe funnat omfattad af bem meb

troenbe bjertan, oå) ben ^abe följaftltgen ide funnat uppenbara

fig fafont en frälfanbe maft, utan allenaft fdfom en bömanbe,

eller för att tala meb profeten, ben f)abe bd mib fin uppenba=

relfe "flagit jorben meb fpillgtf ning", b. m. f. meb bet odter-

falleltga bann, fom brabbar ben afgjorba förbärbelfen. SRen

pr tcfe ©briftt ftarft>et ännu famma natur, fom forbom? är

ben tcfe numera benna rent fyfmmetjfa anbefraft, fom mdfte

mottagaö till en ut) föbelfe, om ben ide ffall merfa motfatfen
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af ben mälfignelfe, fom är be§ af @ub fatta mal? £å) åto
ide mettnijfornct t fttt Eöttftarfa mäfenbe, fitt tygellöfa merlb^
finne, fttt uppenbara fynbaltf numera, feban be bära bet dmftna
namnet oä) mäf)änba äfmen fyöra oå) meta m^det af ei>attge=

linm, lita oemottagliga for ben fummelfTa nåben, fom be moro
i bet nnber lageue tuft ännu ftäenbe Särael på 6f)rtftt od>
Söparenö tib? 9J?en om betta uppenbarligen är forf)äHanbet,
bä är ocf fomänb^tteu af b era 3 taufefätt uppenbar, fom pä
grunb af ftor^eten af (%tfti näb oå) matt anfe fig böra för*
nefa eller förringa bel)öfltgf)eten af finnesänbring oä) bättring^
frufter fäfom berebelfe till (SljrtftaS,

2Bi£ferltgen föreftäller fig mången merfltgen, att mar ttb

pä grunb af bet inångf)unbraårtga bifbningöarbete, fom ligger
bafom t)enne, eller pä grunb af ben d)rtftenboméförfunnelfe,
fom I)on ätminftone titt bofftafmen rtlttgert åtnjuter, odfå mäfte
fcafoa runnit en ftörre tillgänglighet för eoangelit rena an*
bemerf oå) fälebeS tcfe mer ffulle mara i befyof af bet anbeliga
grofarbete, fom Sofyanneö fcabe att utföra. 9)Zen man förgäter
f)ärmib be. forgliga bemtfen, fom alla ttber axf; tcfe minft mår
gtfma berpä, tyuru litet bocf menuiffoanbenö fonftmäöftga for-
ftntng oå) förftånbetö obling flår t nöbmänbtgt förbunb meb
menntffomarelfenö fauna lyftning oå) febltga föräbltng. man
förgäter bet fttganbe febeförberfmet, mörfret* hemliga, fri*
tanSmärbt ttl(mä,ranbe gerningar, oå) förmenar, att ^ufmubete
feger öfmer näfmen ffulle mara bet]amma fom att b eng feger
öfmer fottet. 2Jien nej, ben anbe, fom är föttfltgfjetene moU
tatS, fan enbaft i förbunb meb ett mafet fammete f)åUa fig
uppe oc^ erfara ben från SefuS ©fcrtftuS utgäenbe, ^tmmelfla
bragntngen. Sen fammetc>löfa menniffan är berför ocffä nöb=
mänbtgt ben anbelöfa, ^milfen ingenting förnimmer af bet-
@ub3 Slnbe ttl(l;örer, om bon än förmänabe merlben meb fttt

fntlle oå) fin metenffap, lifafom ben blott bofftafötrogne meb
nöbmänbigfyet äfmen är en otrogen.

©erfor, 3 mtebomsftolte, fjelfrättfärbtge, ide minbre än
3 ofunntge oå) ftmbare, 3 mentngsfromme, troefäfre, tcfe min*
bre än 3 ofromme oä) otrogne! gtfmen @ub rätt i bet merf,
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till bmtlfet $an fänbe fin tjenare 3ot)anneå; gan in t ebra

jantmeten oå) föröbmjufen eber till att ber fttta neb för ben

ftore botprebtfanten§ fötter oå) fyöra ben gubomltga lagen£ for-

froöfanbe orb af f)an$ mun; bltfmen ärlige botgörare |o§ f)o=

nom t öcfnen, pä bet 3 män btifma ärlige lärjungar $o3 3efu§

(Sfyrtftus, fymilfen i fraft af ben allmaft, fom är £)onom gtf=

men t f)immelen oå) pä jorben, böper meb anbe oå) elb alla

bem, fom tomma till £)onom oå) förbltfma fyos £)onom. St)

tcfe alle, fom i bet t)ttre anfluta fig till @f)riftu3 oä) beröma

fig af .pane näb, unbfä berför ^)anö böpelfe. 9)tänge fomma

ide t fanningen, efynru be fomma utmärte$; berae f)jerta är

ide rättffaffenö inför @ub oå) be fyafma berför ingen bet eller

lott i ben fytmmetffa gäfman. 3 Gfyrtftt fyrfa oå) omfring

bef} näbeéanftalter förfamlaå frän ben ftora merlbeåfern bäbe

reblige oå) oreblige, fämcfyriftne oå) formdjriftne, fäfom ju oä

fäben pä fältet till en början tnbergaS i logen utan åtfftllnab

pä bugliga oå) obugtiga beftånböbelar. 93Jen bet ffatt tcfe allttb

förblifma fä. Sofyanneö, pä famma gäng l)an mtttnar om

(S^rtftuö fäfom ben f)tmmelffe Söparen, betygar om £)onom,

att $an f)afmer fin fafteffofmel t fin ^anb ocf) ifall

renfa fin loge, ocf) förfamla fttt fymete t laban, men
uppbränna agnarna t emtnnerltg elb. Srots all ben

"Itycfa" ffenmäfenbet gör oå) ben fnara beforbran bet minner

unber bet närmaranbe ttböloppet icfe blott pä bet merlböltga,

utan äfmen pd bet anbltga omräbet, få att bet blänbar oå)

förförer otaliga menniffor — en gång ffall bod allt unberfö-

faö i fin tnnerfta grunb oå) enbaft färnan, bet merfltga f)metet,

tnbergaå t bet ^tmmelffa förråb^ufet, men agnarna utgallrad

oc^ uppbrännas i ben elb, fom albrig flocfnar. Slfmen betta

^örer ttQ 9Qte§fiae' merf. Z)å) fäg tcfe fyärmtb, o menniffa, t

ett mefltgt finne: ^uru ffulle mäl betta ftä tillfammanö meb

£an§ grätfarefatl? St) ide bet, att låta agnar gälla för ^mete,

utan bet, att åt arma ft)nbtga menniffor, fom genom fttt fin*

neö fåfängligf)et t fig fjelfma ingenting annat äro än ont)tttga

agnar, mebbela ett emigt anbeltf oå) få göra bem titt ett f)tm=

melfft ^mete, fom Sjan på pröfntngenö bag fan tnberga t fin
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laba — bettet dr {xbiS barml;ertiga ^rdlfareM. Sdtom ofe bd

begagna o§ beraf, meban bet ännu l;eter t bag; latom o§ föfa

belaftigfyet t bet ndbefulla SReéftaetoerfet, innan »t mdfte

erfara bet b 6 man be. Demotftdnbltgt, fdfom agnarna genom

fin egen lättfjet förffingraé» af minben &tb faftningen, fPaö ocf

ben gubtomma fjdlen bortföras t bemen af @nb6 mrebeé ftorm-

minbar od) fymarje förföl att unbfomma ffaH torna en inre

omöjlighet £>dj fymarrfyän ffall bd ben arma fjdlen utfaftaä?
sMl — mt fyafme reban

fy
ört bet — utanför ben lifmetå merlb,

fom genom bopet meb fyeltg Slnbe od) elb inplantas t menni=

ffan, ffall bet ide gtfroaS någon annan toerlb, dn bet qmal=

fulla mörfreté, ben fortärambe, outfläcfltga elbenå. ©en ber

oron Ijafmer att fyöra, fyan pre. 33etdnfe Ijan betta oå) Idte

ftg beraf npptådtö till att meb fruftan od; bdfioan ffaffa [in

faltgfyet. Om en fann fdrnbtlbntng mdfte mt mtnnldgga o§

od) fomma tfydg, att inga naturens eller fycfanö gdfmor, ingen

menniffomtsbom od) inga menntffometf, ingen bofftaf od) tyttre

form gifma o§ ndgot merfltgt Itfétnuefydll etter btlba ndgon
emigfyetéfarna i mdrt toäfenbe. Ofmanefter mdfte ben fdrnbtl*

banbe mäfensfunffapen fomma, ofmanefter mdfte mt föba3 på
nytt ©ertitl prer bd, att mt late 0)3 Idraö af @ub od) mtnn=
lagge o§ om att göra ©ubö milja. @d ffad @ub3 Örb merfa
bättring od) tro. ©et ffall bdbe tillreba jorben od) beruti neb=

lägga bet emtga ltfmet3 fabe. £>d; berntur ffall bd, unber
ommerltngen af flara od) mulna bågar, af bebröfmelfer od)

meberqmtcfelfer, ben ttflfommanbe merlbens oförgdngltga lif

utmedla ftg i bet förbolba genom en inre förflartng, till be§
bet finner fin fulldnbning i ben l)tmmel, bit ben för mdrffull
meb matten- od) blobebopet bityte, men ocf i frafteu af fin
egen gubomliga $nbe uppftdnbne ocf) förflarabe 9)lemttffofonen
^ar ingått. £>$ ber ffall ^egftatotrfet mara fullfomnabt.
Slmen.
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3ofj. 4: 5—26.

SOcfc <g)an fom (iff cn ftab t @amarie«, fom faflaé (Stdjar,

njjb tet åferfält, fom Stafftft gar" ftn fon 3ofcj>§« £)c§ ber mar
3aco6é 6runn. ©cfy efter Sefttö mar trött af manbringen, fotte <g>an

ftg fa neb mib Brunnen; cd) tet mar mib fjette timman. ©å fom
en qmtnna af ©amartVu, ttfl att (jemta matten. <Sabe 3*fuö ttCC

^enne: ©if Sftig att bntfa, Sty ,£>ans lärjungar moro gångnc <n t

jtaben ttfl att föpa mat. ©å fabe ben @<tmattti{fa qmtnuan tid

$onom: tguru Begär ©u, fom är en 3ube, brtcfa af mtg, fom är

en (Samartttf! qnunna? ^ ^ubarne fyaUva tcfe umgänge meb (ga*

mariterna. 3Jefiifi fioarabe, cc^ fabe tift j^eime: görftobe bu ©ub§
gafioa, och f?o ben är fom fäger titt big: gif 9^ig att brirfa; bå

kgärtc bu af ^onom, och gåfioe big leftoanbe toatten. (Sabe

quunnan titt «g>cnom: »gerre, ©tt hafmer intet céfäril, od) Brunnen

är bjnp; (jtoaban ^afmer ©ii ba bet feftuanbe matt.net? SWSnnc
©it är mer, än ivåt faber 3*1006, fom gaf otj Brunnen, od; fjelf

bracf af honom, meb fina Barn, od) ftn Boffap? ©a fmarabe Sefuö,

oet) fabe titt ()enne: f>mat od) en fom bricfer af betta matten> Ijan

irarber ti3rftig igen; 9Wcn Btvilfen fom bricfer af bet matten, fom Sag
l)onom gtfirer, Ban ffatt tcfe terfla titt emig tib; utan bet matten,

fom 3ag (;cncm gtfmer, ffatt Blifma i (;onom en fatta meb fprin*

ganbe matten titt emmnevngt lif. ©a fabe qan'nnan titt ^onom:
©erré, gif mig bet mattnet, att jag icfe må torfta, etter Be()öfma

fomma t;it att öfa matten. Sabe Jkfns titt |enue: ©acf, fatta bin

man, od) fom l)it. ©marate qmtnuan, oc^ fabe: 3ag farmer ingen

man. ^abe 3efuö titt fyenne: ©u fabe rätt, jag fyafmer ingen man;
bu ^afmer l)aft fem män, ccfy ben bu nu l)afmer är ide bin man;

bet fabe bu fannt. ©a fabe qmtnuan titt ^onom: tfperre, jag fer,

att ©u är en ptop(;et. Sööåre fäber t)afma tittBebit pa betta Berget;

oet? 3 'ägeu, att t Serufnlen är bet rum, ber man Bör tittBebja.

Sefuo fabe titt Benne: ^minna, tro SKtg: ben tib founner, när

femarfen pä betta Berget, etter t Serufatem 3 ffolen tittBebja JJabren.

3 tittBebjen ^iuab 3 tcfe fänuen; men mt tittBebje ^mab mt fänne;
tt; fa(tg^eien är af 3ubarna. SWen ben tib fommer, oct) är nu aftciTt*

ban, när rätte tittBebjare ffofa tittBebja gabren t Slnban od; fan*
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ningen; h) fåbanö ivifl ftabren fyafwa bent, fem «$onom ttflfcebja;

($nb är eti 5(nDc; cd? be «g>onäm tifl&ebja, ffola ttflfrebja t Slnban

oå) fanningen. £)å fabe qirinnan tid $onom: 3ag u?et att SWeés

jtaé ffafl fonuna, fem faflaä (Eljrifhiö; när «£)mi foinmer, tvarter §an

o§ allting rorfnnnanbe. Sabe $*fus till fyeune: Säg, fom talar mcb

big, ar benfamme.

SBt I;aftoe framfor o§ titt betraftanbe bett fföna berdttel*

fen om Seju möte meb ben famarttiffa qmittnatt rntb 3afobs=

brunnen, ©et år t fattning en berättelfe af en nnberbar ffon=

fyet, fäng^lanbé äfrnen för bet naturliga finnet. SRen pt,

fåfom t t)unirje äfta @ubö merf, ar bet fföna titlifa bet ^eltga,

od; att milja grtya bet ena utan bet anbra, att milja beun*

branbe ftanna mib f!ön|eien utan att efterföljare omfatta

fyeligfyeten, bet dr att ätffilja fymab @ub f;ar förenat, bet är

att bebrtfma en anbeltg otuft, en ftyggelfe af fytamelffrianbe

natur od; bod lila manlig fom ftor, ide blott blanb loertbene

forgtöfa barn, fom äro fättgne i merlbeförftetts fnara od; Ijelt

od; fallet lata fig baras af ffettet, utan dfioen blanb bem, fom

nppwafetat iiH någon anbeltg befimting, tit något föfanbe

efter frälfanbe fattning. SDerför od, ndt ben fyeltge 3acobu§

marnar beremot, mänber t;an fig dt tmänne l;äll, till tmänne

fyopav, t bet fyatt fager: £mår ebra fyättber, 3 ftynbare,

oci> fyelgen ebra (j jertan, 3 tttfefyåg Irtc, ttoefjdlabe. ©är=

fftlbt dr bet af nöben att tmä fyänberna, eller, om mi reban

|afma tmagit bem, att fyelga fyjertat frdn ben m^nämnba, fa

.bjupt inrotabe fttjggelfen, §marje gång nu mttje beträba bet

fycliga od; ga till @nby orbs betraftanbe, £>är gäller t all

ft)nnert)et t;mab herren fabe till 9Kofe, ba £>an uppenbarabe

fig för $onom i ben brinnanbe buffert: 2)rag floma af

bina fötter, tt) bet runt, fymaruppä bu jtdr, dr ett

1; ett g t runt. Dm nu, mib mata betraftelfer af ®nbö £)rb

oå) @nbö ioerf, beträba bet fyeliga meb ben fjelfpröftting oå) inre

mörbnab, fom utgöra fäntatt af bet t be^fa orben attbefaltba,

men odfä bd förft, ffatt bet fyeltga fnnna bemifa fin fauna

fraft på o| oå) framftd för o§ i fin fulla fföttfyet, oå) ^erretté

minb ff vt II bd begynna att btdfa oå) förjaga be töden af ofor*
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ftdnb eller trängt od; tnffrdnft förftäenbe, fymarmeb mi om=
töefna fanntngenö orb od; t;tnbra ofe fjelftoa att t be^ ljué fe

ljufet -
Srött af mibbagyfolenö |etta od) mdgené langb, ^abe

Sefuö unber fin »anbrhtg genom ©amarien till ©atiteen ^un=
nit till Safoböbrunnen, belägen mib bet aferfätt, fom Safob i

forbna tiber ^abe öfioerldtit fdfom färffilb gdftna dt fin fon

Sofef. ©et mar nu tmämte drtufenben feban ben ttben. 3
ben mennij!ou)eiib, fom rörbe fig på bemta marf, t)abe feban

be§ be förunbetiigafte loerltngar förftggdtt, men fdfom ett mtU
neebörb om ben @ub, fom unber tibernao meningar förblif*

mer benfamme od) fymilfenK fälla bar matten tcllfptJeft, f>abe

ben l)är belägna, på petiga minnen fä rifa fällan unber ttber=

mi lopp ide förfinat. Safoböbrunnen fortfor ännu att gifma
fttt mattett od; meberqmida trötta od; törftattbe manbringsmän,
fom fdrbabeö mägen fram. Ätt af fdbant folf finna ben up^
föft fnnbe ide mara någonting omäntabt eller omanligt. Oå)
lifmäl ax bet beföf, fom i mar fejrt omtalar, fa förnnberttgt,

att ben fom l;ar t)jerta till att
#
tro oå) öga till att fe in i åter*

lösningen* ^emltg^et ide nog 'ffaö fnnna föruttbra fig öfmer
betta beföf, äfmen om l;an ingenting mera mifjte beröm, än
bet, att 3efuö, trött af manbrtngen oct) törftattbe efter

xv att txx, t)abe fatt fig neb mtb brunnen. St; fymarom xvitU

nar mäl bemta trötthet oå) törft, om ide om bet meft unber=

bara af allt unberbart, beröm att @nbe (Son mar en merftig

mentuffofon, §aH ett merftig memtt)toitatur, i allting mar bro-

berna lif? |mru ofta mi ätt påträffa mitttteebörben om Mta
alla uttberö unber, merfltg^eten af @ubs ©onö menffltga tta=

tm oå) tif^et meb ob i alla ftfyden, ftjnben allena uttbantagen,

få förbttfmer bod benna merfltgt)et, ^marje gång ben på n\)tt

träber fram för mar inre förnimmetfe oå) befräftar fig för mårt
fyjerta, en fälla till ftänbigt ni; förnttbratt, fröjb oå) tillbebjan.

3a, i fjelfma' merfet är bet ju tron på benna merftigfyet od;

befännetfen af beufamma, fom utgöra bet ofelbara fättnetednet

pa föbelfe af @nb: ^mar ocf) en anbe, ^eter bet, fom be =

fänner att Sefuö 6l)rtftuö är fommen t fottet, t) a u ä

r
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af @ub, oel) fywat oc^ en ctnbe, fom tete befänner att

Scfu-8 ©fyrtfttfS dr tömmen t fottet, fyan dr tete af

@ub. ©et dr bd uppenbart, att mittnegbörbet om Sefu ©fyriftt

perfon utgör ben grunbfanning, t förfyällanbe till fymilfen

alla anbra troefanntngar, fom menntffor af ljwarjeljcmba or*

fafer älffa att ftälla t förgrmtbett, dro ttöbmänbtga följber eller för*

utfdttningar, fom fd att fin faft od) fraft nr
fjelfma gruubfatttrot*

gen, menl)mtlfa odfä, t oå) meb betfamma
f
jelfma grunbfannin*

gen föntefcrä etter unbanffjuteé eller, om odfä ide betta, bod ide

pä ett lefmanbe fatt, meb all ben möjlighet till förargelfe f)on

innebär, upptaget oå) omfattas af i)jertats tro, i od) meb bet*

famma, fdge åt, nebfjunfa till torra Idrofatfer, ur fymilfa men*

ntfforna omöjligen funna fd fram ben fanning, fom dr anbe

od) lif, fyuru mt)det be dn md upprepa befamma. .prtotb

torbe nu någon tdnfa: t)mem ffulle bd ben mara, fom antoge be

()drlebba fattningarna, t. ^ Idran beröm, att menniffan blifmer

rättfärbig genom tron, utan lagens gerningar, oå) bod förbi*

fdge eller pd ndgot fatt förfummabe Idran om @|rtftt perfon,

bmilfen fd naturligt od) fjelfflart ligger till gruttb för allt*

fammanö? £toab ffole loi fmara fyärtttl, om ide bet, att

bet juft dr benna naturlighet oå) fjelfflarfyet, fymilfen man

finner fytfé ben meft öfmeraaturtiga, fyemligtyetSbigra fanning,

fom gör att |alten af ben tro, fjioarmeb man omfattar ben

fanningen, göre* t l)ög grab mifetdnft? Wkb ben ftörfta lätt*

i)et l)alfar man i fttt finne öfmer bet meft unberbara fdfom

ett atlbefant föremal; idrbe od) oldrbe, fromme od) ide fromme

fitntba l)afttgt förbi ben fanning, fom bod dr fjelfma grunb*

loalen för |ela ben djriftna tron, för att fd fort od) futlftän*

bigt fom möjligt fatta fig in i ben bijggnab af läror, fom

beruppå blifmit uppförb, ja, uppförb till en fuölomltgfyet, fom

lemttar ide blott ben fornd)riftna ft)rfanö enfla mittneöbörb,

utan äfmen, om man ärligt mitte uttala fytoab man följbrif*

tigt mdfte tdnfa, fjelfma be t)eltga ©frtfterna långt, långt

bafom fig. görfta följben fydraf blifmer bd ben, att man bör*

jar ftrtba om läror, |iotlfa matt ide förftdr, emeban be ide

funna förftåS rätt annortunba än i od) genom en lefmanbe
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tro pd fjelfma grunbfanntngen, od) ben anbra följben blifmer

ben, att, meban nian fd ftriber om öfmerbtiggnaben, börjar

fjelfma grunbmaten att fmtgta od) man mafte ba fentomfiber,

ntäfyänba för fent, infe fttt i gruttb förfelabe förfaranbe. SBiH

man uttbmifa fåbant, fd md man fe till, att grunbfanntngen

om 3efu 6I)rtftt perfon får ut fin fulla rätt, fd att ben ide

befyanblaö fdfom en blott lärofate, fom man fftynbfamt antager,

för att fd genaft gd mioare, utan att ben för fyjerta od) finne

md bttfma ett anbeltgt liföfrö, en öfmerttaturlig merfltgfyet,

fom inifrån tti)ffapar od) ombtlbar bela märt mäfenbe. 5
märt i n ner f ta mebmetanbe ffatl benna merfltgfyet inga, om
ben eljeft för of ffafl bltfma tjmab ben t fig fjelf är, gomben

till ett tti)tt, öfmernaturltgt lif, od) gifttm of f)mab ben t)ar

att gifma, barnaffap |o§ @ub od) förlovning beröm i ben

fyeltge 3lnbe, enligt bet orbet: alla bem fom pottorn anam*
mabe, gaf £)an malt att blifma @nb3 barn, oå) äter:

bett fom tror pd @uby Son, t)an fyafmer mittneöbörb

i fig fjelf. 9)ten lifafom jag ide fan utfämpa en ftrtt> eller

minna en feger, utan att förft uppträba pd ben plats, ber

ftriben föreö, fd fan jag ide l)el(er t mitt t)jerta fotnma

till tro pd (Sfyrtfti perfon, utan att förft fyafma fommit till

mitt l)jerta eller fatt reba pd mig fjelf. 3ngen fanning fan

jag upptaga i mitt innerfta mebmetanbe, utan att af benna

fanning förft l)afma blifmit berörb i mitt innerfta, od) åter,

ingen fanning fan beröra mitt innerfta, utan att ^iubren af

lifgiltigl)et, förftröelfe od) förbomar af mdttgfalbig art, fom

ftdnga magen bit, blifma röjba ur mägen. ^)är finna mi bd

odfä floaret pd bet infaft, fom ftunbom göre§, att be fom för*

funna @ub£ £)rb böra gd raft pd fafen oå) utan omfmep od)

miblt)ftig^eter blott od) bart prebtfa l)mab man fållar "ett en*

felt eoangeltnm." 3a, wifyt more bet gobt att fafen alltib

förfunnabee rättfram, "utan alla omftäbnaber, btomftänbtgfyeter

oc^ ommägar, om Uott mi, fom i)öra, more i bet mottagliga

finneefftd, att mi omebelbart funbe föra en fdban förfunnelfe

till ^jertat oå) fd titlgobogöra o^ benfamma. 9)ten erfarenl)e=

ten mittnar, att bet ide ftär fd rätt till meb o§ t betta ^än*



7S

feenbe cd) att be atlraflefte bel)öfma på fytoarjefyanba ommägar

forfeerebaS, innan be metfttgeh åto i fina hjerfan tillgäng*

liga för en raftfram ffeenbe mebbelelfe af ben gubmnliga fan=

ningen, fa mibå be etjeft 6fmerhttfnmb 6Itftt>a tiögdngliga berför.

2)en ttflbtagelfe, finn i mär tejrt förtäljer od) toåx $xål\au$ för=

hällanbe bermib beftprfa betta på bet fraftigafte. £t) fymab

mar bet mäl, fom herren i fin neblätanbe barml)erttgl)et od)

menntffofärlef aftyftabe meb f)ela bet famtal
f
fymari $aix inlät

fig meb ben famaritiffa qmtnnan, cm ide bet, att lata henne

meta })tozm §an mat, uppenbara fot henne fin perfon od) fttt

fafl od) bermeb lägga l;oö |entte gomben tiO ett ntytt an=

beltgt lif od) en helig tro? $mab $an fabe |enne fäfomf!ut=

orb af f)ela fttt famtat, Wåx ju bod intet annat än betta enfla

titlfättnagifmanbe: Sa g, fom tatar meb bi g, är 8)ie§fia§.

|)marför gaf§ bä tcfe betta migttga mebbelattbe fä gerna förft

fom fift? |>martiH beöfa ommägar od) mänga mellanfommanbe

orb od) mebbelanben? SBifa be tcfe på bet ti)bltgafte, t)nrn

angelägen herren är att förft föra qmtnnan tillbafa till ftg

fjelf od) femma Jjenne att gä in i fttt fyjerta od) fälnnba för=

fatta henne i ett ttllftänb af inre mottaglighet för bet l)ögfta,

innan <£an mebbelar Ijenne, i nttrt)cfliga orb, funffap beröm?

9Jlen lätom o| nu föfa att taga i närmare betraftanbe förlöp*

pet af betta famtal.

©n qminna frän ^tabm ©id)ar, i h^arö granffap 3afob8=

brunnen läg, fommer till brunnen för att ^emta matten jufti

ben ftunb, bä SefuS, trött af manbrtngen od) törftanbe efter

matten, ber fatt ftg neb od) £an§ lärjungar aflägönat ftg frän

pottorn, för att attf!affa mat ifrän ftaben. Söt funne lätt före=

ftäöa o§, f)mar 1jon unber fin manbrutg till brunnen mar
hemma meb fina tanfar — fäferltgen tcfe t ben merlb af gu=

bomltga unber, fom öfmerallt t ben omgifmanbe naturen mötte

henneö öga, od) ännu mtnbre i ben merlb af heliga minnen, frdfc

fanbe barmfyerttgfyetéunber od) profettffa förebilber, fom t @ube
folfS fytftoxia öppnabe ftg för henne. Sltlbeleö ebefant funbe hon
mieferltgen ide mara bmarfen meb ben ena eller ben anbra,

men lifa påtagligt är bet od, att f)on i ingenbera fyabe bet
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egentliga fäftet för fina tanfar, i ingenbera funbe fdgaS egeni^

ligen mara f)emma meb fin anbe. $on lefbe od) rörbe ftg t

menniffomerlbenS h^arbagltghet; ber fann tmn fig mara i fttt

rätta element, od) ett ^ögre lif -föfte |on ide. £>d) f)mab

man bä fyar för fig, när man, om odfä blott meb fina tan^

far, rörer fig inom f)marbagltgf)eten3 omräbe, är o£ alla af

erfarenhet alltför mäl kfant, för att befyöfma påpdm. Set är

roifct ide fagbt, att man ber enbaft tanter pä |mab ben eller

ben fabe ät mig od) l)mab jag fmarabe t)onein, |t»ab bet eller

bet mar lebfamt od) nägonting annat mar roligt, fymab bet

eller bet more nyttigt oå) motfatfen äter l)ögft ffabtig o. f. m.;

man gar äfmen utöfmer beöfa ur menntffoltfmetä bagliga gäng
l)emtabe betraftelfer od) rigtar fin uppinärffaml)et på éubé
ifapabe merlb, men gör bä betta meb famma finne, h^cttmeb

man gjorbe fina iafttagelfer öfmer fammantefnabenö allbagltga

t)änbetfer, od) frambringar berför ide heller nägra anbra frufter

af fina betraftelfer, än be t)tltga anmärfntngarna om två*

berlefen od) tratten, ljum ful eller mader ben är. 9)Zen ännu
mer. Utan att pja fig öfmer h^Hubagligl)etenö omräbe, fan

man uc^ta fin uppmMfamfyet ide blott utöfmer bet bagttga

lifmetö t)dnbelfer till ben o§ omgifmanbe naturen, @ubö ffa=

pabe merlb od) be^ unber, utan äfmen berutöfmer tid fram=

farna ttberö htftoria, ja, till d)riftenbomen6 ^tftorta, @ubö rifee

l)tftorta på jorben, men fommer bod ide till nägon annan

tnftgt än ben, t ena fallet fmru förträffliga mi i grunben mäfte

mara, bä mi l)ärftamma frän fä förträffliga fäber, eller od
huru längt mi nu mäfte h^f^a fommtt, ba mi hnmttt fä längt

om mära ofunntga förfäber, och i a«bra fallet huru renlä^

riga och rättrogna mi mäfte mara i jemföretfe meb anbra, bä

mi tyafma ett fä rent od) flart @ubö orb od) en fä ffriftenlig

befännetfe od) en fä ftor lärofaber att åberopa o| xtppL 2Bt

finne fälebeé att fumman af ben mtebom, t>ir>ar±tU ^arbag=
ligheten fommer, när hon uppfttger äfmen till be allral)ögfta

rijmberna, fan uttalas i en fats, fom menntffol)jertat utan att

göra fig färfftlbt befmär t^märr är alltför mt)rfet förtrogen

meb, ben nemttgen, att "mi bod hafwa bet rdttaft och äro be
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fcdfta af alla, ide ja]om enffilbe, fyroar för ftg — betta förftä*

more cgenfärtef att tdnfa — mm alla tillfamman§, mått pgte,

märt folf, märt fyrfofamfmtb/' Senna bmarbagltgbet civ nu,

reban när §on uppträber t fin enflafte, meft naturliga ffeptiab,

ett ganffa ftort ^tnber för ben gubomltga fanntngenö anam=

manbe, ti) bon tillåter ide mcnntffan att bdfla fig fyemma i fitt

bjerta, ber gnbomlig fanning aflena tan mottagaö od) tnrym=

maö od) finna en marafttg boning. Jpon brtfmer menntffatt

beftänbigt ut i mtba mcrlben od) gör tymw alltmera fram-

manbe för fitt ratta jjelf od) bertgenom ocf frdmmanbe för bon

fanning, fom milt ätcrgifma t)eune dt fig fjelf, genom att åter*

gtfma benne & ^entte* @ub. 9Jten en ytterligare forbiftrtng

iillftäller betta fyioarbag£ftnne, nar bet, fdfom fagtö, m>#fttger

tiU fyögre ri)mber
7

ber bet allraminft är eller nägonfitt fan

blifma fyemmaftabt, od) omgifmer ftg meb ett bertfrån Idnatt

ffen af miSbom od) tunffap oå) påtryder en wi§ anbltgfyety

prägel pä ben fimpla föttåltga parttfärlefen. %fån betta fenare

lt)te mar nu mät, fdfom mt febermera få pra, ben famaritiffa

qminnan ide atlbeleé fri, e^nru fäferligen ide fyUa i någon

fynnerlig grab bermeb beyäftab. Sion rörer fig ofonftlabt inom

bet yttre lifmetå närmafte od) manltgafte föreftällningar, {a,

bär mät od, trots all fin finliga bunbenl)et, i fitt fammete ub*

ben af en |emtig förebräelfe, fom, långt innan ^on fammanträf=

fabe meb profeten mtb brunnen, fymiffat l)enne i örat: "bu baf 5

mer fyaft fem män oå) ben bu nu fyafmer är ide bin man",

et)uru benna fatta röft ännu ide funnat tränga fram genom

fytnbren af fyennee löttöltga od) merlböttga fanfar od) planer

od) förhoppningar od) in i bjupet af ^jertat oå) fammetet, för

att ber lata ben fyetfofamma fynbaforgenå tdrefälla uppfpringa.

£y bjupt t bet förbolba, omärfbart för mennifforna, ja, ofta

för menntffan fjelf, fom bet gäller, anlägger ben gubomliga

ndben fitt merf, unber bet att bet d anbra fiban få ofta famtaö

bmab orbfprdfet fager: tomma far gifma mefta tjub tfrän fig. Sitt

nu bafom ben yttre ottllgängttgbeten för gnbomlig fanning

en t)emlig tillgänglighet ftmtef fyoö qminnan oå) att fdlebcö

ett gabrenå förarbete egt rum, bet upptäder herren i fin anbe
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cå) föfer berföre att genom ofunntgl)eten§, ltfgilttgi)etenö od)

förbomarna$ fyårba jorbtager nebtränga till ben mjufare. bjer=

tejorben ber bafom, för att bert neblägga @ubö rtfes fäbe£=

fom eller — för att nyttja en annan btlb — bit tnleba od)

berur lata framfpringa en fälldber af bet lefmanbe matten,

fom «£an l)abe att gifma.

"®tf mig att brtcfa" fäger #erren till qminnan, fom öft

upp matten ur brunnen, bermeb förefommanbe l)enne meb ett

minnanbe uttryd af aftniug od) förtroenbe; ty miöferltgen ärar

man ben främling, af l)mitfen man förtroenbefullt beber om

en tjenft, fynnerltgeu när bet ffer unber fdbana omftditbtg*

beter, fom be l)är förbanbenmaranbe. £y fdfom befant är,

unbmefo Subarne fåfom befmtttelfe fymarje beröring meb ©a=

martterna. £)d|d fänbe fig qminnan träffat af betta förtro*

enbe, fdfom bet fyneö af Ijenneé förunbrabe fråga: «£mrn

begär SDu, fom är en Sube, brtcfa af mig, fom är en

famartttff qmtnna? ©d b a^ e ^erren reban meb benna

fin begäran fört qminnan utöfmer en af be ffranfor, inom

fymttfa b emte* manliga föreftällntngSfätt rörbe ftg, od) betta

ide pd en torr funffapömäg, fom juft bär till ben nyfe om=

talabe ofaltga förbtftringen, utan pd en perfonlig mäg, genom

en b^^^^ n B- @tt fteg mar reban taget till målet — fuu=

jfapenå of)öljba mebbelanbe; men för be^ ^tnnanbe mdfte

qminnan ännu ryda§ utöfmer mänga anbra jtranfor af förbo=

mar. ©et fyabt fyntö b^nne mara en ftor fal, att <£an fdfom

3ube melat mottaga en tjenft af b^ne, fom ttöfyÖrbe bet af

Subarna afffybba ©amartterfotfet, men 3efu§ gar ännu län-

gre od) förftarar fig milltg att, pd benneö begäran beröm, fjelf

betjena ^cnne meb tttlbanbabdtlanbe af lefmanbe matten. gör=

ftobe bu @ubö gdfma, fabe £an till l)enne, ocl) ^o ben

är fom fäger titt btg: gif 3)ltg att brtcfa; bd bdbe bu

af ^onom ocl) £an gdfme btg lefmanbe matten. £an

Idter tynnt meta, att £an bdbe |ar någonting märbefutlt att

mebbela oå) äfmen är milltg att mebbeta benne betta, men

bod ide fan göra bet, meb minbre fyon fjetf förft fattat bet

fdfom en färffilb ®ubö gdfma till tynnt, att f)on juft i benna
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ftunb fått inträffa mtb brunnen od) famtnantrdffa meb $onom,

fom nu tilltalabe fjenne, od) f)on på grunb af en fåban tnftgt

bebtt pottorn om ben gåfma jpait t)abe att mebbela. JDcrmeb

fyabe nu fetten tagit ett ntytt fteg for att rtyda f)enne ut ur

t)enne§ fymatbagltga tanfefretS od) åffåbntttgSfati 9Jten ljum

trögt betta går, fmru l)årbt menntffan fttter faft mtb ftitafm*

liga föreftällntngat od) fmårltgen låter lösgöra ftg bertfrån od)

t)öja ftg beröfmer, när bet nemltgen dr fråga om ett IMgö*

ranbe od) l)öjanbe af ben tnnerfta perfottltgfyeten — bet trdber

o§ flart för ögonen t ben ofonftlabe qmtmtan§ erempel. herren

fyabe, meb anflutntng till bet ndrmaft Itgganbe, fallat fin gåfma

"lefmanbe matten", bod ttybltgen i en fyögre mening, dn ben,

Ijmart eljeft fpringanbe fällmatten få nämnbeS. ©mellerttb

grnmlabe ännu betta bilbltga uttrtyd fålen för f)enne få, att

f)on icfe förmåbbe infe ben. 93cen ftorligen ffulle mi mi^taga

o% om mi trobbe att f)on Bättre f)abe infett ben, ifall herren

utan bilb f)abe talat till fyenne beröm. Sitt få tänfa är juft

bet oX^tffaltga mittag, l)marttH man i d)rtftenl)eten få allmänt

gjort od) gör ftg fftylbtg, i bet man för bet förfta ide botar

menntflomaå bltnbfyef od) för bet anbra änbccf gör bem feenbe.

©etta dt juft att göra bem bubbelbtinba, fåfom farifeerne moro,

till fjmilfa herren en gång fabe: SB or en 3 blinba, få t)a=

ben 3 icfe ft)nb, men nu fdgen 3: mi fe; berföre bltf=

mer eber ftynb, od) mtb ett annat tillfälle: till en bom dr

jag fommen i merlben, att göra be blinba feenbe oct)

be feenbe blinba. 5ftej, et)uru bet bilbltga utträdet "lefmanbe

matten" t)tnbrabe qmtnnan att flart fatta tjmab «£>erren menabe

meb fin gåfma, ja, fom fyenne att uttala ett få ftort oförftånb,

fom betta: £ette, bu f)ar intet ösfärtl ocl) brunnen är

b j u p ;
f)mabanl)ar£)ubåbet lefmanbe matt ne t? SJlånne

bu dr mer dn mår faber 3afcb, fom gaf of§ brunnen
ocf) fjelf bracf af fyonom, meb fina barn ocl) fin bo =

ffap — fom Ijemte fålebeå att fullftänbtgt frambraga ijela ben

rena läran meb affeenbe på SafobSbrunnen i alla be£ färfftlba

lärcfttycfen, änba neb till boffapen, för att bermeb afmärja bet

farliga angrepp på benfamma, fom f)on förmenabe ligga i 3efu
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tal om bet lefmanbe matten £)an fyabe att gtfma; eljuru, fdge

mi, betta bilbltga uttrt)d af 3efu mun merfltgen fom fyenne

att fmara få oförftånbigt fom Ijon gjorbe, få mar bod ben enba

mägen, på fjmilfen qmiiman funbe trångag tillbafa till fig fjelf

ocb få fötaS utöfmer fig fjelf till en perfonltg tro od) ni) Itfé=

åffåbning, ben, att ni)ttja bet bilbltga utträdet. £)d) för att

betta ffulle motfmarä fin uppgift, ftd bilben ide fyeller mara få

mälbefant od) genomfftnlig, att be§ framftällanbe ide blefme

annat än framftällanbet af en nålen lärofaté, fom blott f)abe

fört till en menfftig mentngstro od) en torr förftånbéfunffap,

utan bilben måfte få nära aitfluta ftg till bet förf)anbenma=

ranbe od) få frtfft uppfprtnga ur ben omgifmanbe merfltgfyeten,

att ben af ben finliga menniffan £)elt od) l)ållet måfte funna

förmerfa^ meb benna merfltgfyet od) enbaft genom en inre

f jalåmetlfampt funna \attaz fåfota bilb af någonting l)ö=

gre, enbaft för tron, ben ur ben finliga bunbenfyeten fig lö§=

fämpctnbe tron, uppenbara fttt fanning^ od) lifeinne^åll.

St) bet bltfmer bermtb, att @ub ide fölet mårt, utanv^iät
mårt förfanntt)å((anbe

r
mår meninggtro, måra förftånbebegrepp,

utan mår perfon, od) att mi enbaft genom en inre beftämmelfe,

ett l)jertat^ mal, ett tro fom reban t fin fpäbafte brobb är en

feger öfmer merlben funna gtfma o§ fjelfma, mår perfon, åt

@ub. @å t)ar bå ben, fom är angelägen att fatta tron od)

genom tron gtfma fig fjelf åt @ub, att fe till å ena ftban, att

l)an ide bltfmer qmat i fin futtiga bnnbenl)et, od) å ben anbra,

att l)an ide nteb ett fpråttg, l)marmib l)jertat ide fan följa

meb, poppar in på bet öfmerftnliga, utan unberfaftar fig i

tålamcb be inre lagarna för ben lefmanbe tron§ uppfomft od)

utmedling, fåfom od herren t fin gubomliga Ictraremfé^et åba=

galägget bet ftötfta tålamob meb fina fåfunntga lärjungar,

om be blott bltfma qmar l)oö cponom od) ide i förttb fpringa

ut ffolan. ^uru funbe ^an mål tt)bltgare åbagalägga betta

fttt tålamob, ätt i bet fmar <£an gaf qminnan på ^enneg få

tytterft oförftånbiga tnmänbntng meb affeenbe på möjligheten för

^onom att utan ö3fat anffaffa lefmanbe matten od) t)enne^ få

^ögft opåfallabe förfmar af faber 3afob§ dra gentemot £an§
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förmenta angrepp. SDct dr ide en ffyntt af förebrdelfe t Sefu

orb, bd £an nu fmarabe f)enne: £»ar oclj en fem brtcfer

af betta »ätten, fyan »arber torftig igen; men fyxoiU

fen fom brtcfer af bet »ätten, fom 3ag fyonom gtf=

»er, Ijan f f att tete törfta till e»tg ttb; utan bet mat*

ten, fom 3ag fyonom gif»er, flått bttf»a t t)onom en

fälla meb fpringanbe »ätten titt emtnnerligt ttf.

9lej, ide en fftymt af förebrdelfe röjer ftg t betta f»ar, men

odfä ingen fftjmt af »tfanbe för faber Safob, l)»ilfens »ör=

babe namn q»tmtan pt framför ftg, för att jfybba »drbet af

ftn od) fitt follö ttdt)örtgt)et gentemot bet, fom främlingen

funbe I)af»a att erbjuba. ^aftmer uttalar ftg bet t)öga meb*

»etanbet af ett öf»er fy»arje menfflig ftorfyet uppfyöjbt ma=

jeftät t betta upprepabe "fom 3a g gif»er
r/

, på famma gäng

herren meb fjeta bet tälamob, fom fyörer titt en rätt unber=

»töntng, fdnfer ftg neb titt q»tnnanå enfalb od) gtf»er en

ttybltg förflartng öf»er ben oänbttga äiffitnaben t feaft odj

»erfan mellan be t»dnne ftagen af »ätten.

£>berörb »ar nu »tSferttgen q»tnnan ide af ^errenö tat;

bjupt intrtyd f)abe bon t»tf»eteutan mottagit beraf od) antn=

gar om bet t)ögfta fämpabe ftg reban fram t l)enneå fjdL ©et

»ar ide 1)än eller förftällntng, fom föranlebbe ^enne att fäga:

£erre, gtf mig bet »attnet, att jag tcfe md törfta/

etter bet)öf»a fomma t) 1 1 att c fa »ätten. £)on talabe

få, emeban f)on, pä grunb af £>errenå förfäfran om bet tef=

»anbe »attnet, »erfttgen börjat tro att £>an funbe tmtei)af»a

något flagå unberbart »ätten, od) bet »ar öfmertro fnararc

dn otro, fom föranlebbe l)enne att fa oförbröjligt bebja om
be§ unbfäenbe. ©et f)abe »artt lätt att t)äf»a benna öf»er=

tro genom ett öppet ttllfännagtf»anbe, att bet f)är »ar frdga

om någonting f)tmmelfft, od) ide om ndgot jorbtfft, naturligt,

men juft ben tnftgten måfte genom en inre ut»ecfltng fyo8

q»tnnan trdnga ftg fram fdfom ben mognabe färnan nr ffalet,

odj att pd annat fatt bibringa fyenne ben fyabe »arit att pd

ofannt fatt, genom ett fanfefpräng, förf)jelpa fyemte in pd bet

öf»erftnliga omrdbet, att göra fjelf»a fyenneå funjlap om betta
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öf»erftnltga till ett blott flat, fdfom förf)ällanbet dr $08 o%

fattiga ffalmenniffor, om b»ilfa bet orbet fan fägaS: om nu

tärnan, fom i eber dr, btif»er ffat, I)uru tomt bttf»er bd

fatet fjelft? £erren »dljer en annan »äg för att föra ^enne

till fanningenS funffap; £an t»ingar fyenne att ga titt ftg

fjelf, gd in i eget fam»ete, för att bt)tnebelft bltf»a pämtnb

om fin ft)nb od) upp»ädt till längtan efter gubomtig frät§=

ning, ti) t ben finueöförfattntngen jM(e f)on lätt fatta naturen

af ben ttflbjubna gdf»an. 9)len »arfamt ffonanbe »et £er=

ren att ber»ib gd titl»äga unber allt fttt obe»efttga all»ar.

Sde bröfigängeS, utan anflutanbe fig till ben l?alf»a befännetfe,

fom q»tnnan fjelf aftägger, angriper £an fyenneS fam»ete

pd bet fjufa ftället. Slfbrt)tanbe talet om bet tef»anbe »attnet,

fager §an till l)enne: @acf, fatta bin man ocfy fom |tt,

o<§ förft pd q»innan3 ffygga befännelfe: 3ag l)af»er ingen

man, frambrager £an i tjufet ben t)emttg^et, fom gömbe ftg

bafom betta t»ett)btga t)ttranbe: 2)u fabe rätt, jag ^af»er

ingen man; il) bu l)af»er t>af t fem män, oct) ben bu

nu l)af»er är tcfe bin man; bet fabe bu fannt. 2öt fe,

benneö tifö Ijemltgtjet ftob afflöjab för Sefu öga, oc^ »t frdge

o| ^är»tb: t)uru tdter bet bod tänfa fig, att 3efu0 pd fd

omebetbart fätt funbe »eta om f)enneö ttUftdnb? ©u fmarar

md^änba: bet »ar ju ingenting unberttgt, ^an »ar ju @ub§

@on. 9)cen emot betta f»ar ^af»e »i bd att in»änba: voi&

ferttgen, men ^ang Oubom upp^äfbe bocf tcfe fanntngen af £an3

menffttga natur, ^»ilfen fanning innebar att ^)an i allting

tr>ar bröberna til, ft^nben allena unbantagen, oå) bet är, ju juft

bet, att £an »ar en fann menntffa, unberfaftab »vira »ilfor,

fom fd oemotjägligen framgår af benna berättetfe, bd ben för=

täljer, att £an trött af »anbringen ocb törftanbe efter »ätten

l)abe nebfatt fig »ib brunnen. 3Jlen till en menntffag »ilfor

bör nu äf»en' bet, att ide pd omebelbar »äg funna genom=

ffaba ben anbra. SBt »tije pd fötjanbe fätt föfa gif»a en

tiflft^mmelfe till förftaring: fd allbeles omebetbart, fom man

»antigen föreftäller fig benna faf, titlgid ben ide. ftörmebtingen

ffebbe genom qmtnnanö egna bjertetanfar, genom bet meb»etanbe
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om fttt framfarna lif, fom f)on bar inom ffg. Slf betta tyettueö tneb=

toetanbe berörbeö Sefue t fin anbe, få att £)an genom fytoab

l)on t fttt tnnerfta tu t f ö t e mcb ocf) om f t g f j e I f fyabe

ett fafer fnnffap om Ijenne. ©ättet |ft>arpå 3efu3 jag fyioab t

menntffor toar, utan att någon uuttnabe beröm, Ijar fåiebeS fttt

ftoaga motbtlb t ben omebelbara famfänfia menntffor emellan,

fom mången gäng gör att ben ena angenämt etter oangenämt be=

röres af ben anbraö närtoaro, utan att berför nägon tytire be=

fantffap, något ntbtyte t orb beböfioer fjaftoa egt rum emellan

bem. ©erfor fyaftoa ocf många ^eltga @ub3 män od) quumtor,

efter mattet af fin attbebegåfntttg, fyaft ben matten, fom 3efu3 t

all fin beröring meb menntffor egbe od) fa ofta uppenbarabe, maf=

ten, att genomffåba beras tnnerfta od) loeta beraö tattfar. 3
fjelftoa 10 erfet funbe berför icfe getter af betta mtberbara maft=

betoiå i od) för ftg bragaö nägon annan flutfatö om 3efu per=

fon, än ben fom qtotmtan beraf brog, bä l)on fabe till »pottorn:

jag f er att bn är en profet.

@e ide, min äl)örare, meb mtfeaftntng neb pä ben fun=

ffap^grab, till fytottfen ©amartttffan nu Ijar fommtt! 3)uioet

ttotfioefeutan mera, mtydet, mtydet mera, än l)on, om (5f)rtftt

perfott efter bofftaftoen, men bn ffntle bod genom mi^aftntng

för ben ftånbpunft, till fytoilfen herren genom fä mtydet tåla=

mob od) neblätent)et fydatS t)öja fyenne, röja att bttt ftörre

toetanbe om pottorn ide är af rätta arten, att bn genom ett

tanfefprång l)oppit in på £an£ ©nbom, ntan att taga £an£
manbom od) bermeb förargelfenå möjlighet meb, att bin tro

ide tttltommit pä föbelfenö toäg. £>d) om fä är, f)ar bu

iotSferligen lotb bet nt)f} gjorba förflaringåförföfet tänft i bttt

^jerta: "t)toarttlI bä betta? f)ix>ab gagn fan jag fyaftoa af att

göra mig ett begrepp om fattet, l)toarpå Sefuå fänbe men=
ntffors Ijälettllftänb? Slr bet bä ide nog, att jag tror att ^an
fänbe bet?" Sa, men fyioab toerfan utöfmar benna bin tro?

9JZål)ättba ffall förft en förmebtanbe tanfe bringa 3efu alltoe=

tennet btg fjelf in pä liftoet oå) toerfa ben upptoäcf elfe, ben

inre toörbnab för 3efu3 fäfom lärare, fytoartttl ©amaritiffan nu
fommit, bä ^on fabe till £onom: "£erre, jag fer att buären
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profet/' Si) är bet ide en t ljög grab upptoädanbe tanfe, ben

tanfen, att jag genom mitt eget famioete ftår t ben förbtnbel=

fen meb Sejus (S^riftuS, att allt, allt fom jag pä något fatt,

tmoärteS eller utioätteS, förefyaftoer, omebetbart genom mitt fam*

toete görel för $onom befant, fäfom l)abe bet ffett uppenbarligen

inför £anö ögon? £)d) tiubare, blott genom ett upptoädt f
jäls=

tttlftänb od) inre frälötttttg3bel)of går loägett till bet tefioanbe f or-

troenbet för ^erren få)om lärare, l)tiutfet gör att man, meb qmn*

nan i loär tejri, förjafanbe fina förbomar od) l)äfbiountta menni^

ffomeningar, l)tiru fefelgamla oå) beftonrna be än må toara,

åftunbar unbenoisntng af herren fjelf ur ^)anö orb. gnböttom

en fåban unbenoieuttng är bet förfta, l)ioarmeb qtotnnan toänber

ftg till ben £erren, t fyiottfett fym erfänt en profet; od) pä t)ett=

tt«8 läppar loar fålebeö reban betta erfännanbe ingenting ringa,

fäfom öfioerbufioub ingenting dr ringa, fom man får lära af

Sefuö fjelf, t £am> ffola. SSära fäber, frågar l)on lärafttgt,

l)afioa tiltbebtt på betta berget, oc^ 3 fågen, att t

Serufalem är bet rum, ber man bör ttllbebja.

£är loar nu en brännanbe religiös ftrtböfråga förelagb

<perren till befioaranbe, men ide af ett förtoetet funffapybegär,

od) ännu mtnbre t freftanbe affigt, fäfom fartfeer oå) ffrtft=

tärbe brufabe förelägga bi/lifa frågor, utan af ett lärafttgt

finne, ett lärjungaftnne, fom möter £erren meb öppenhet oä)

förtroenbe. Serför fan od ^pan l)är göra ett öppet mebbelanbe

af bet bjupafte innel)åll. ^an fan öppet fäga benna ofun=

niga qioimta, benna fallna ft)nberffa, benna fätterffa ©amari=

tanffa, ^ioab £an enbaft i förtädta orb fan mebbela beträtt

trogna jubiffa folfet, be£ ffriftlärbe oå) prefter oå) öftoerfta —
^)an fan bet, ti) mägen till fyjertat ftob nu fyoS l)enne

öppen för fattningen. £an ^abe loäl fjelf banat benfamma

oå) m l)afioe föft att följa £onom fteg för fteg unber betta

Öanö arbete oå) bod måfte m nu, bå toi fe arbetet ^arbt nära

färbigt, utropa meb ben ^eltge 2luguftinu3:
,;

^erre, ^erre, S)u

fom böjbe bin fytmmel oå) fteg pr neb, på l)ioab fatt banabe

5)u btg toäg in i betta bröft?"' ^pott ftob reban nu ber fäfom

ett mäfterprof af bett Äonftnär, fom af bet för loerlben bår=
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afttga oå) fmaga, oäbla oå) föraftabe, ja, af bet fom intet år

bereber fig be fdril, Ijttrilfa £an uppfyller meb [tit fyögfta uris*

bom3 näb.

3a, misferligen mar t;on nu tillgänglig för bet ^ögfta>

t fin anbe tiHgängttg berffir, bd SefnS fabe tia fyemte:

&nunna, tro mig: ben ttb fommer, nar fymarfen på
hetta berget eller t Serufalem 3 ff olett tillbebja ga-
bren. 3 tillbebjen tjmab 3 tcfe fännen; men to i tUU
bebje t)toab mt fänne; ti) fatig^eten dr af Subarna.
SKcii ben ttb tömmer-, ocf) är nu allareban, när rätte
tillbebjare ffola ttllbebja gabrett t Stnbett ocl) fan*
ningen; tt) fäbana milt gabrert fyafwa bem, fom £o =

nom tillbebja. ©ub är Slttbe; oclj be pottorn' tillbe*

b ja, ffola ttllbebja i Stnbett ocl; fattningen, £erren
liter £)enne meta bet fnara uppl)öranbet af ben gubStjenft,

fom mar bunben mib bet ena eller anbra af be tfrägamaranbe
bergett efter öfmerlmfmub mib ett mi§t rum på jorben — betta

bocf ide fa till förftäenbeS, fom more beggebera formerna eller

öfmerfmfmnb fjmarje tyttre form lifa obugtig. @n gub3tjenft=
orbntng farotf, fom mar \ti\tab af ©ub oå) berför ocf för*
enab meb löfte om gubomltg mälftgttelfe, tjenattbe titt ut*

gdngSpunfi för bett fommanbe frälsningen. 55et bltfmer ber*

mib att "fatigfjetett är af Sttbatna", unber bet att bet till alla

anbra mdfte fägcté; "3 tillbebjen fnoab 3 tcfe fännen/' Wtm tcfe

heller böra 3efu orb fd förftäs, fom om bet ut)a, ^ögre ocb friare

fättet för guböbt)rfan [fulle falna [inlag odj form oå) af ^marje
enffilb funna utöfmaS efter t)anö eget gobtycfe, på bet fätt
\)an för [ig pröfmabe lämpligt. 9£ej, ben t)ttre lagbunbenf)e=
ten [fulle förmanblaS till en inre, bet tyttre formmäfenbet för*
anbligaä, btifma till fattning i anben, oå) ttllbebjanbet fd*
lunba bringad till öfmerenöftämmetfe meb @ub£ eget mäfenbe,
"tt) ©ub är 3(nbe ocl) be pottorn tillbebja, ffola ti £ I

=

bebja i Slttben ocf) fattning ett/' Siben mebgifmer o§ tcfe

att benna gdng utförligare be^anbla beöfa 3efu f)öga orb.
QmtmtanS fjäl f>abe be rigtat till be l)eltgafte rt)mber oå) öpp*
uat för be meft omfattanbe aningar. 5)et pgfta, fom l)on
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mtfete ocf) ttobbe, mesfiaöfyoppet, börjabe xbxa fig i t)enne§

|jerta oå) bet är, fdfom mille l)on marfamt fäntta fig för, f>mai>

l)on i betta affeenbe [fulle mdga att tänfa om ben profeten,

inför fymtlfen fyon ftob, bd fyott nu fager till £onom: 3a

g

met att SDceöf ta^
f fom fallaS ©fyriftuS, f f all fomma;

när £att fommer, f f alt $an förfuttttna ofä allt. Set
tt)cfe$ o% fom mille f)on på förföf utfafta ett orb fydrom; be*

ffaffen^eten af <perren§ fmar gör bet famtolift, att f)on tcfe

mar allbeleS oberebb på befj tttnef)ält. Sefué fabe titt

fyettne: 3ag fom tatar meb big är benfamme. 93teb

betta orb af 3efu mun ^)abe famtatet uppnatt fin ^öjbpunft,

bet afbrötå nu genom be frdn ftaben dterfommanbe tärjun-

garna, ©tt f)jerta ^abe emetlertib blifmit munttet för trott,

en fjäl för @ub3 rife. &å) en fdban minning är för 3efu

ijjerta en gtäbje, en mat oå) brt)cf för SjanZ anbe, tt) bet är

g-abrenö mitja od) merf, fom bermeb btifma futlborbabe. — Sär

big, o metttttffa, fyäraf att fänna bin grälfareS ^jertetag, ^uru

fjettgt ^pan törftar efter en ftynbareé faligt)et oå) fyurn tåligt

|>an fänfer fig tteb till menntfforö fmagf)et. Slfmett till big,

när bu t bitt inre förfpörjer en bragntng till ^onom, fager

^)an:
f/

@if mig att brtcfa!" 3a, fdban är £an3 färtef till o%
arma mentttffor, att mt ftttle |janå attbeé förft, bd mi genom
^anö gubomtiga Idraremis^et fomme beträtt, att ^an fan räcf

a

ofe fdfom törftanbe KfwetS brjjd ur fin f)äritgf)etö fälla. 5>et

är en fälla, fom t)ar matten tillft)lleft o^ utmynnar t bet emtga

lifmet. — |>erre! gtf alla törftanbe, gif o| meb bem att brtcfa

af bejj matten för bin färlefö ffull. 3(men.
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Wlattl). 14: 22—33.

SDd; ffra.rt nftbgabe Sefnö Pna lärjungar att ftiga i ffeppcr, cd;

fara ferc ©oncm tifl anbra fhanben, meban ©an ffilbe fetfet (frän

fig. O* när ©an l;abe ffilt folfet irran fig, gid ©an upp på ett

fcerg affttco tifl att befeja. SDd? när aftonen tern, mar ©an ber

allena. SRen ffeppet »rar bå reban mitt på fyanoet, (;arbt anfatt af

rcågorna, ti? träbiet »par emot. sIRen i ben fjerbe »väften om natten

fom Sent* tid bein, ganganbe på (janvet. SDd) när (årjungarne iSgo

©cnem gånganbe på l;af»vet, morbo be fövfhädte, od; fabe: ©et är

ett fpöfrffc; 0$ repabe af råbbt)åga. 9Wen ?sefn§ fafabe bein jhart

titt, ed; fabe: SBaren mtb ett gobt mcb, bet är Sag; mäter ide för*

färabe. ©å mwrafre ©oncm spetruö, cd; fabe: ©ene, är bet ©u,

få ejnb mig femma tid ©ig uppå »vattnet ©å fabe ©an: &©m.

©å fteg Spetrué ntnr ffeppet, cd; gid på »vattnet, för att femma

tid Jsetnni. 9Wen när t;an fåg, att lräbret »var ftarft, »uarbt l;an

förfärab, ed) fom (;an oepnte »"jiwfa, repabe l;an, ed; fabe: ©erre,

frälo mig. £)eb jhart xädtc Sefno nt fyanben, od; fattabe uti (;o*

nom, cd; fabe tid l;cnem: O bn flentrcgne, §wi tnuflabe bn? Oc^

när be leoro infemne i fteppet, fltflabe mäbret ftg. 9Wen be, fom

»eoro i ffepprt, gtngo fram ed; ttflbåbo ©onom, ed? fabe: @annerti»

gen är ©u ®ubö Son.

©et är cn unberbar ttllbragetfe, fom ben nu npptåfta

er>angeliffa berättelfen ftäller för mara ögon. ©ermeb milje

mi ide påftå, att ben i ffelfma merfet är unberbarare, an få

mänga anbra brag ur bet fyeltga lif, fom epangelifterna ffilbra

för of*. 9Jlen lifafom mi mib en naturföreteelse, fymarl utom*

orbentligfyet fymterttgen faller o£ i ögonen, utropet fyuru un*

berbart! utan att bermeb pä minfta mil beftriba unberbart)e=

ten t allt bet fom omgtfmer ofi i @ubl ffapabe merlb; fdfdge

un od om ben ttllbragelfe, fom pä benna ftunben utgör före*

målet för mår uppmdrffamfyet: "bet är t fattning en unberbar

fytftorta!" od; mi^fänne bermeb pä intet fätt ben petiga unber*
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barnet, fom tmifmellutan i ätffilltga anbra af ©errenö gernin=

gar mar ftörre oå) fom för öfrigt genomgid |ela Sefu lif,

ja, fom i afiratjögfta mening betta lif pa jorben i od) för

ftg mar, gör ö% på ben ftntiga ftänbpunft, fywat&ppå m
beftnne 0% dr bod i bet fom l;ar ttflbrog ftg unberbarfyeten

af en fi;nneiiigen i ögonen faflanbe art, od) benna omftänbtg*

f)et berättigar o| att t)är fdrfftlbt framhålla tillbragelfen frän

be^ unberbar a ftba, framhålla un b r et berutt.

sJ)ten I)trab gagn fan bä bemtao beraf? SBore bet ide

nyttigare, uppbyggligare, att begagna l;ela berättelfen fom en

bilblig framftdUmng beraf, att menmffolifmet dr fullt af faror

od) motgångar, en fegling öfioer ett ftormanbe l;af, od; att

©erren lommer meb t)jelpen, bä all |jelp ft;ne6 ute, mibt i ben

bjupafte nöben, od) pä magar fom ingen pä förf>anb tunnat

meta eller enl ana, famt att berför ingen, fom t fin nöb flr>r

till ©onom od) admarligt äfallar ©and namn, l)ar flal att

bortfafta fyoppet oå) l)ängifma ftg ät mi^tröftan? SSi nefe

för ingen bel, att belfa mtgttga Idrbomar funna 0^ böra ^em-

tal ur mår tert, men påftå bod, att ide alltib bet, fom pä

genafte mag ttKfreblftäller fänflan, är bet i fann mening upp=

bpggligafte. Zi) uppbpggelfe är ett allmarfamt orb. Sifa mtfjt

fom bet l)åntt)ber pä något fom refer ftg uppåt, mot t)öjben
;

lifa mt^t pefar bet nebät, inåt, pä en grunbläggning i bjupet.

3 benna fin omfattning utefluter uppbt)ggelfen allraminft f än=

fl an frän bettaganbe i arbetet, men ben upptrdber ide mtb

fiban af l)immelenö fpra mäber fåfom en mebtäflare om fyennel

flr;ftiga l)ttneft, utan forbrar att l;on går tillbafa till ftg fjelf,

famlar fig t fin innerfta grunb od) fttfla od) läraftigt fäller

ftg |emma ber. £)d) när en fromfyetldlljanbe menniffa fä

tuftar fin fänfla od) bermeb efterfommer bet milfor, fom upp=

bpggelfen ftätler på benne fåfom fitt förfta od) oeftergifliga,

bå begärer t)on ide mer att frolfa t änblöfa beffri f ningar om
t)uru milb od) gob ®ub är od) t)uru (Sfyrtftt förfoning full=

fomltgt ^ar betalat alla, aKa fr)ttber oå) \)mu benfamma af

ibet näb, utan al( gerntngamal förtjenft, tiHrdfnal be trogna,

utan l)on mafnar till befyof att merfligen få erfara allt betta



92

goba, mafnar tid ert bjup fanntngetörft, ett petigt fuuffapåbe*

gar, od) fager: "i ftdllei för alla besfa »efa od) röranbe fftf=

bringar, fom numera, fäfotn felflott, ga öfmer mitt fmfmub

utan att träffa; fdgeit mig bod, om 3 funnen, fdgen bet få,

att min fjdl bet i)örer: f)mem ar benne Sefuö, tid fymtlfen

jag fyar att ffy? od) f)uru fomnter mitt t)jerta till tron pä

öonom, eller fyurn fommer tron pä £>onom in i mitt bjerta?"

3idr beefa frågor uppfttga i en menniffaö finne, nar be på

allmar nppfttga ber, bd är f)on tillgänglig för fann uppbt)g=

gelfe, tt) Dä föfer tjon ide bet fom pä Eortafte mag bereber f)enne

fänflonjutiuug od) ffänfer ögonbltdltg ttllfreböftätlelfe, utan bet

fom griper in i beuneé innerfta mäfenbe od) angriper bet onba

Der — t)on föfer bä, men ocffä bä förft, frälfanbe fanning

od) tcfe blott ett fmefanbe tal beröm. 2Jten att fänna ben

frälfanbe fattningen, bet är i grunben betfamma fom att fänna

ben fanne gtälfaren, b. m. f. Srälfaren faban be petiga eoan=

getterna framftälla pottorn, fänna 3efu Sfyrtftt perfon; od)

Detta tcfe blott till £)an§ fjjertelag, utan äfmen till £)ans mä=

[enbe. Sitt fänna £>onom till tpano bjertelag milt fäga att

fauna fynru pä en gång milb od) attmarlig, barmfyerttg od)

rättfärbtg <£)an mar od) dr, od) benna funffap är för en falig*

l)eteföfanbe menniffa omiftlig, men mäfte bod, om ben ffall

bemifa fig lefmanbe od) frafttg, mara efftljaftigt förenab meb

od) grunbab pa funffapen om bmem Sefue är, funffapen beröm,

att <pan dr pa en gång @ub§ Son od) menntffofottv ©et är

benna funffap, fom är grunfemakn för allt i)mab d)rifttig npp=

btyggelfe beter, od) allt bet fom tcfe ftar i en innerlig förbtn=

belfe meb benna grunben, bet är bpgbt i luften od) ffalt för=

ffingraö af minben.

iitt nu funffapen beröm, att Sefuö ©t)riftuö är pä en gång

©ub§ Son od) meumffofott, är funffap om ett öfmernaturltgt

törl)ällanbe
r
om ett mtber öfmer alla unber, förnefar ingen,

men jufr pä grunb beraf förfaffa ben måfrge fåfoin orimlig od)

utotmerfa efter förmåga bejj omfattanbe, unDer bet anbre pä

ofritt fatt tillegna fig benfamma od) feban t fin orbning milja meb

noäng eller fonft bibringa menniffonta benfamma. 3Ren t)mat=
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fen ben ene eller ben anbre af besfa beftnnar, att fäfom bet

dr en funffap om bet öfmernatnriiga, fd dr bet ocf en ttU

fjelfma fin uppfomft od) fättet, fymarpå ben egéS, öffeertta*

turltg funffap; bet är ide blott en funffap, fom t)ar bet un=

berbara till fftt föremål, utan — idiom ben mäfte mara, ont

ben ffall mara fjelfma fattningen — en faban funffap, fom till

fin egen natur är unberbar, unberbar fålebeå babe till fin

fornt od) fttt inne I) a IL ©a framftäller apoftelen 3ofyanne§

ben i be befanta orben: ben fom b ef än ner att 3efn8
(Sfyrtftuå är fommen i fottet, fyan är föbb af @ub.
Sitt befänna, bet är ju att uttala fytoab man mcrfligen [art

att fänna; od) emeban bet att bafma lärt fänna Sefus 6bn=

ftttö fdfom @ub3 @on innebär att bafma blifmit merfligen bt*

rörb af benna gubafttgbetenö ^emltgtjetefitlla fanning, fd är od

bet att befänna ben fanningen bet fäfra tednet ftö ett nt)tt

anbeltfé uppfomft, till en föbelfe af @ub. 2)ertttl l)örer bd,

ide blott att bet gubomliga Sefuö (Sfyrtftuö i fin unber=

barnet möter menntffait, utan od att menniffan d fin ftba

träffad eller mottaget ett bltfmanbe intrpd beraf od) gtfmer

ben ttnberfulla fanningen fttt obetingabe erfännanbe — att f)on

tror beruppä. 3de funbe Sefu unbermerf t)oö fymar man
öppna bttden för £)an£ unberbara perfon; od) ide enå boä

^mar od) en, fom unbfid en faban blid, merfabe benfamma

en inre, lefmanbe fänttebom af £anö gubmenffliga perfon, tt)

unbret uppbygger enbaft genom tron, ocl) bet tocfar

till tro, men framtmtngar f)enne tcfe. ©enom tron

allena gdr menntffan utöfmer fig fjetf, utöfmer fin naturg tn=

ffränftf)et, oå) gifmer för fig bet öfmernafurliga be§ fulla

merfligfyet, fd att Detta blifmer en merlb^öfmermtnnanbe maft

t ^enneö innerfta, ett banb meb en ofattlig merlb, en fälla till

n^ funffap od) mitt lif t @ub.

@tt möte meb bet gubomliga f)o§ 3efu§ S^rtftuö fingo lärjmt=

garne pd ett fpitnerltgen öfmermälbiganbe fätt mtb ben ^änbetfe,

fom mar t#t omtalar. SBäl ^abe be reban mdnga gånger ttllförene

blifmit bemärbigabe meb uppenbarelfer af <£)an£ ^ärltg^et od) feb*

naft ännu ben föregdenbe bagen, bd herren befptfat be femtufenbe
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meb fem bröb oå) itoå ftffar; men ide alltib fjabe $atté un=

berbara gerningar flagtt ratt bjupt att, od) idEe enö bett gernteg,

[ont .patt mtb betta ftftndmttba itDfdöe gjort förmebelft beraé>

egen tjettft, f)abe be förmått fatta fdfom ett mtttneSbörb om
,pano Stobom. ©erom fager eöangeliften Wlaxctä, att be
t)abe tete fommtt till förftänb genom bröben, ty be =

r-aS f) ) e r t a mar f örftocf abt, bet mtll f)dr fäga: ide nog
fdttSltgt för intryd. — ©fulle mi mät l)afma att förunbra ofc

öfmer benna Sefu lärjungars tröghet att fatta od) förftå bet

gubomliga, fdfom more betag fmagljet för o£ obegriplig odj

främmanbe? 2id, bermeb ffttlle rot bd enbaft röja, att mitcfe
ett* förftå l)marom fråga ar, nar bet gäller att förftå bet gu=
bomliga, ty |ar beror allt i frdmfta rummet pä fänöligljeten

för intryd af betta gubomliga i ben form bet titlbjuber fig

dt o§. £)d) bett fom fatt mena ftg mtnbre an 3efu apoftlar

liba af ofänfligl)etelyte i betta fyänfeenbe, t)an |ar bertttt ett

fäfert teden till att l)an dr alltför mydet befmärab af betta

lyte. 9Ren funne mi tcfe, om toi i ndgon mon l)afme på ofj

fjelfma lärt fauna menntffonaturen^ allmänna flöftnne od) f)ärb=

f)et t förl)di(anbe tt Q bet aubeltga, funne mi bd ide förunbra
o§ öfmer Sefu lärjungar^ fmag^t, få Ijafme mi få mydet mera
[fal att förunbra o% öfmer bet uppfinningörtfa, trofafta täla=

mob, f)marmeb beraö SRdfiare ftäbfe pä nytt fänfer ftg neb titt

beraö ftanbpunft oå) bereber bem tillfälle att uppbygga ftg

till £anö fdnnebom i tron oå) få förer bem fram till allt

[törre förmt§tttng oå) flaket £y betta blef fruften af bet,

fom mtb öfmerfärben öfmer StbertaS f)af ttllbrog ftg; Sllltför

flart framtyfte fyärmib bet unberbara, för att lärjuttgarneS

ide af ou^rtfttg^et, men af fmagfyet libanbe tro tcfe ffutle

l)afma förmatt att l)är fatta uttbret i fullfjeten af be§ upp*
byggliga betybelfe. Cd) fjmilfen benna mar oå) att be fat=

tabe ben, bet framgår otntpämteltgen, fdfom en befräftelfe på
fymab mi reban talat, af be orb, fymarmeb testens berättelfe

afflutaå. TOen be fom moro t ffeppet, fjeter bet, gtngo
fram oct) titlbäbo £onom ocf) fabe: Sannerligen är bu
@ub3 ©on. £>m mi nu förftå l)mab en fäban befännelfe inne=
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bär, bd ffole mi od infe, att fjdr f)jelpbemi3ningen på ett t ögonen
fallanbe fätt träbt ttllbafa för uttbret, att uttbret fdfom fäbattt

mar bet t fanntng uppbyggliga. 9J?en unber famma mtlfor fom bd,

unber milfor af en upprtfttg lärjttngatro, ffall betta famma unber
äfmeu nu lägga famma faliggörattbe befännelfe på metttttfforä

läppar, oå) fälebe§ ffall äfmett för o§ t benna berättelfe bet ttnber=

bara bltfma bet mäfenbtltgt uppbyggliga. Sätom o£ bd, meb bite*

fen rtgtab berpd, föfa att ftdHa Jjdnbelfeu dffdbligt för mara ögon.

SefuS l)abe, mtb ryftet om 3ol)attneö Söparettö martyr*
böb, bragtt fig ttllbafa till en afftbeö belägen oå) ohehobb nejb

på anbra fibatt af fjön ©enefarett). 3 ett "ffepp" b. to. f. en

ftörre båt t)abe ^an gjort benna farb, tt) ommägen frtng fjön
fjabe martt betybltg oå) ffttlle be^tttont ^afma gjort ^anö mt=

ftelfeort befant od; bermeb omintetgjort £anS närmafte afftgt,

fom mar att föfa enfam^eten. Omtntetgjorb blef bod i förftå

fyanb benna $an% afftgt meb öfmerfarten, tt) "när folfet bet

l^örbe'
;

,
nemligen att £>att begtfmtt fig öfmer fjön,

f/fommo be

efter pottorn till fotö ifrån ftäberna." åter mdfte ^an dtaga

fig bet arma folfet, be ^erbelöfa faren, göra beraö fjufa l;el=

bregba oå) förfunna för bem eoangeltum om @ubg rtfe. Un^
ber fdban merffam^et leb bagen till änba, oå) omftber funno
^an§ lärjungar bet nöbtgt att framträba till pottorn od; fäga;
©etta rum är öbe ocfy ttben är reban förltben; lat

folfet gd tfräu Sig, att be ma ga bort t byarna ocl>

föpa ftg mat ©ettna pdmtnttelfe befmarabe 9)uiftaren meb
be om en l)ögre maftfttHfomlig£)et mittnanbe orben: S)e be =

^öfma tcfe gd bort, gifmett 3 bem äta, oå) fullföljbe

berpd bet merf af gubomlig unbermaft, fom £an ^ärmeb an=

tybt, i bet £an meb be fem bröb od) tmd ftffar, fom lärjun*

garne funbe till^anbal)dlla, befpifabe till rtfltg mättnab l)ela

ben ofantliga folfffaran, fom, qmtnnor oå) barn oberäfnabe,

utgjorbe mtb pa§ femtufen män. SDå) bd nu fpiöningen mar
änbab oå) bet öfrigbliftta af bröbet uppfamtabt, nöbgabe
3efu§ \txaxt fina lärjungar att f tiga i ffeppet oc^
fara före £onom till anbra ftranben, meban ^an
f f tt j be folfet tfrän fig. ^pan nöbgabe bem. Ogerna
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lemttctbe fdlebeö lärjuttgartte fin SKfiftate t bettna öbemarf, fä

ogerna, att be ännu efter ctfffebet, fSfottt hri funne finna af

Sohanttee' berättelfe, i bet längfta bröjbe qmar på ftranben

för att mättta od) fe, om £an ide möjligen fenare på qmätlett

ffulle femma neb till bätplatfett od) ttUfammané meb bem

göra öfmerfärben. 5)ten genom benna fin mätmening beröf*

mabe be fig ben förbel, fom herren genom ben fft)ttbfamt)et,

hmarmeb $an affärbat bem, melat bereba bem. ©ett för

öfmerfart tjenliga tiben gicf förlorab; nattens mörfer ^ann.te*

Brt)ta, innan be begäfmo fig af, od) bertill uppftob, bd be om-

fiber moro på magen, en l)dftig motftorm, fom ui^faftabe måh

btga böljor på ben för fitt lätta matten befanta fjön. 93ten

hmarför l)abe bä #errett, om än i gob tib, nöbgat bem titt

benna äterfärb? Smtfmeteutan af famma jfäl, fom frän bör-

jan föranlebt £an§ refa till betta ftälle od) fom genom bagettö

mellanfomna fyänbelfe icfe ^abe förlorat, utan munntt i ftyrfa.

@nfaml)et, fullfomttg enfamfyet, mar nu för £ottom ett oaf-

mtöligt bef)of. £an mäfte, oberörb äfmen af fina lärjungar*

närhet, fä utgjuta fitt ^eta ^jerta inför gabrett i ^immelen.

©erfor od, när £an fyabe fftljt fotfet ifrän fig, gicf

£an upp på ett berg affibe* till att Bebja. £)ch när

aftonen fom mar £an ber allena. 3 benna till fyelig

bön od) oftörb förbtnbelfe meb ben fytmmelffa merlben ^elgabe

enfam^et titlbragte £an ttattettS ftunber allt intill ben fjerbe

nattmäften, fom tttgtcf fl 3. 9)?en bä trängbe fig på £onom

en omitforlig förnimmelfe af ben nöb, i fymttfen £anå färe

lärjungar béfunno fig, tt) ännu mib benna längt framffribna

nattens timma mäfte be3fe, omgifne af mörfret, fämpa mot

mittbenå od) mägornaå raferi. ©teppet, ^eter bet, mar bä

mibt på ^afmet ocf) anfatteä f)ärbt af mägorna, tt)

mäbret mar emot. Öro uppft)Hbe unber fäbana omftänbig-

heter beraö finnen, fom moro berinne, men faart ffutle benna

oro mifa för en annan od) ftörre, för ben ffräcf, fom fattar

menniffan mib fymarje förment eller merftig beröring meb an-

karnas mertb. £t) annat än en företeelfe frän anbemertben

funbe be icfe tänfa fig mib ben ft)n, fom nu tebbe fig för bem.
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3 ben fjerbe mäftett om natten fom 3efu3 till bem,
gänganbe pä fjafmet. £>ch när lärjungarne fägo
nom, gänganbe på fyafmet, morbo be förffräcfte och
fabe: ©et är ett fpöfelfe och ropabe af räbbfyäga. SÖi

fräge t)åi: mar bet öfmertro, mar bet mtbffepelfe, attbeöfmer-

l)ufmub anfägo en företeelfe frän aubemerlben möjlig i finne-

merlben, fäfom bet tt)bltgen fyneS att be gjorbe? £t) att be,

unber förutfättning att fäbtftta företeelfer äro möjliga, l)är an-

fägo möjligheten l)afma btifmit merfltg^et, bet [fall bod ingen,

fom fätter fig tu i fitlbragelfen, funna förtänfa bem. Cd) mt-

bare fräge mi: mar bet frän beraö ftänbpunft, b. m.
f. bä be

merfltgen trobbe fig fe en geugängare frän en annan merlb
f

omanligt, mar bet fegt af bem, att be blefmo förffräcfte, od) bet

änba berl)än, att be af förffrädelfe ffrefo? 2Bi tro bem ffplbiga

hmarfen till bet ena eller bet anbra, men milje i fortset förfiara o|,

inmn mi gä mibare i te^tenö bel)anbltng. Sitt bet gifmes en öf-

mertro, en ffrodfufl^et eller mtbjfepelfe, fom fer öfmernaturliga

eller unbernaturliga u^enbarelfer t bet, fom bod tillgår l)elt

naturligt, efter be allmänna, för natur od) menntffor gälianbe

tagarna — betta mete mi alla, men mäl förbtfer man ofta, att

ben otro, fom fä förnämt fer neb på benna öfmertro, i grutt-

ben är meb f)enne på bet närmafte beflagtab. St) bä otron

antingen rent af förnefar tillmaron af en annan merlb, ätt benna

ft)nliga, eller ätmtnftone förnefar möjligheten af att ben ofatt-

liga merlben, mare fig ben I)ögre eder ben lägre, ffutle.. funna

inmerfa t benna ftynliga o^ framfalla merfntngar, fom ide täta

förfiara fig efter finnemerlbené lagar, fä är fyon t grunben tn^

genting annat än en öfmertro på ftnnemerlben, på naturla-

garna, på fropp^menntffan, fälebeö en förfläbb mibffepelfe. ©et

gifmeé lifa xoifyt en lärb mtbffepetfe, fom en ofunnig mtbffe-

pelfe, oå) fanntngen^ mibt träffad enbaft af tronö enfctlb, bett

tro3 ttemttgen, fom är barn af bet heliga unbret, hmtlfet t

famm et et h ar anfnt)tntngöpunft. ^är, t bjudet af fam-
metet, förbtnbaö öfmerftnltgt od) fittltgt, gubomttgt oc^ meuff-

ligt "utau fammattblanbnittg oå) utatt förmattbltttg"; här ur^

ffitjaé be od, men "utan att u^löfaé och dtffttjaS." eie-

7
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menterna af ett fåban to, fammetStron, anbetrott, fattning^

tion, pbe Sefn lärjungar reban grunbltgt tnfyemtat t 9)iäfta=

renå ffola, oå) bett gi^ntng, fom bett ppnabsmädattbe fytten

framfallabe f)o£ bem
f

ftob åtminftone ide t någon afgjorb mot*

fdgelfe mot benna tro8 innehåll, gorft t utöfntngen gjorbe bc

ftg fftytbiga titt ett beftämb motfägelfe mot fin tro
f

t bet be

lato ftg öfmermdtbigaä af fruftan lutb åfynen af bett förmenta

mälnaben. SO^ert feghet t manlig mening mar bet bod tcfe;

tv> omftäitbtgf)etertta t)abe alltför [tor bel uti beraö fruftan, för

att ben få ffulle anfeS. SBdr natur dr nu en gäng bunben

mtb finttemerlben oå) fan, ftg fjetf lemnab, ide annat dit ge*

nombäfmaS af fafa, af tfattbe fafa, mtb ett omebelbar bero*

ring tneb be aftibnaS merlb etter öfmerf)ufmub meb anbarttaS

merlb, oå) äfmen bet oförmägnafte mob jfatt t en fåban ftunb

fnrigta, om bet tcfe ftöbjeS af en l)ögre fraft, ätt menntffanö

egen, Ocffå finne mt ide, att 9)Mftaren f)abe ett enba orb af

förebråelfe titt bem, fyvaxim för bet be mettabe ftg fe ett \pb=

felfe etter för bet be bermtb fa ftorltgen frnftat ftg. Sugen

beftraffning för mibffeptig öfmertro, ingen tillmitelfe för ffyntf*

tig fegfyet, enbaft uppmuntran oå) tröft preä af £>anf mun,

bå £>an ffynbar att meb fin mätfänba röft lugna ben ftorm,

fom, fruftanSmärbare du ben på ©enefaretp fjö, upprörbe

betaS inre. 3efu3 talabe bem ftra^t titt ocfy fabe: 28a=

rer mtb ett gobt mob, bet dr 3ag; marer tcfe för=

färabe.

©tannom, mtne åprare, några ögonbltd t anbaft^full

betraftelje inför 3efu£, gdenbe på mattttet, bet af mitba ftor*

men npprörba maitnei £mifmel3utan dr bet t mängeitS finne,

när pn ratt lifltgt förfätter ftg in t ben upppjba tillbragel*

fen, fdfom uppftobe inom pnom en tmefan, en inre ftrtb.

Set fättfamma i anbttden brottas mälbtgt meb bet majeftä*

ttffa berutt od) mäder titt ttf betta f>marför, fom äfmen på

bet anbetiga futtffa^omräbet ttltpr ide blott förmettet, utan

od bet upprtfttga fattningsbegäret 2Ötb fina många ftora

unbermerf anmänbe ju £erren SefuS etjeft, få mtbt möjligt

mar, naturltgptenS form od) ftätlbe unbret få titt fäganbeS i
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1ftdpbmimin%m$ anfpräfölöfa tjenft; men genom bet fätf
Ijmaipå £an mtb betta tillfälle fom meb ^elpett, framftårun=
bret fdfom änbamäl od) f)jelpbemiSningen fdfom ett obetybligt
btpng, etter meb attbraorb: bet funbe fynas, fdfom pbe £erren
bär gjort bet faUfamma för bet fdflfammdg egen ffutt. 9)ien nej,
tcfe för fät(faml)etette ffutl gjorbe £an ffmb £>an gjorbe, Pr Kfd
htet fom etjeft, utan för fina lärjungars ffuH, för bera^ tut
ffull, på bet lärjtmgarne måtte fomma ett toäfettbtltgt fteg längrem t fännebomen af ^ane gubmenffltga petfott, vä) för mår
ffuH, att mt, fom ^öra bera§ mtttneöbörb, meb bem oå) genom
bem må fomma tttt femma tro od) funffap. Unbret mdfte en
gång Mbä t ett ommdnbt förbdltanbe titt l)jelpen, på bet att
bet ffulle fatta rätt bjert t ögonen od; få intränga i f)jertat
oå) merfa ben uppbt)ggelfe, fom allttb är befe t)tterfta måL
It) tron pa ©itbö @on är ett barn af bet f)ettga unbret

SJten ^mab mitt bå ett |eltgt unber fäga? görbetförfta
ar bet tcfe betfamma fom naturens unber, f)mtlfa öfmeraöt
i @ubö ffapabe merlb omgifma o§ oc^ Ijmaraf mått eget na=
turltga ttf är ett prof, eburu be tymårr få fällan betraftaé
fafom fabatta. 93ien för bet anbra är bet ide getter bet regeln

löft^ fältfamma, bet onaturligt uttberttga, b. m.
f. bet mtbun=

berltga, fom mal fan förffräcfa, men tcfe uppbygga, grån na*
turetté unber fftljer ftg bet heliga unbret bertgenom, att bet
merfaö genom frafter af en t)ögre orbntng, än be, fom ttt(f)öra

ben jlapabe merlben, od) fåtebeé ftår ö.fmer bem; men bet
ttrtber berföre tcfe, fdfom bet mtbunberttga, emot an b an
af ben lägre naturens, ftnnemertbene, lagar oå) orbntng;
bet upp[)äfmer besfa mba^t genom att fultfomna bem, men
tcfe genom att fjelfömälbtgt bxt)ta bem, ©d mdfte mt förfta
äfmen pfSmanbrtngenS fjeliga unber. Sde u^^äfbe ^er=
ren

> utan mtbare bermtb ben t^ngblag, fom gör, att ingen
tungfroweltg marelfe fan gå på matten, fdfom more bet faft
marf; men famma naturttga t^ngbtag gör ju od, att bet fom
är lättare än matten Rätter ftg ofmmfyå matteet, när bet be-
rörer be§ pta. £)d) betta naturförbålfanbe fann pr fin till=

tämpning. 28äl mar £erren£ fro^^> t fig fjelf ttf mår, unber=
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fctftab mära milfor, men uppbar* få af ben i £onom boenbe

o* t beöfa ftimber ^cgt ftegrabe anbef ntlt)eten, att Ijan

merfligen erhöll ben lätthet, fom mar nöbmänbig för manbrtn^

qen pä ^afwctö matten, ©et mar i ben pga tron titt $a*

bren ny£ ftärft genom ben tydUanbe bönen, £an fä, for

Itqt
' änbamät, fnnbe bmta fin fömebrtngö fropp, fdfom f)abe

ben reban marit förftarab. 3de t omebelbar befittning a|

ben ffapanbe, öfmer naturens inffranlntng nppl)öjba allmattet!

toanbrabe £erren uppä ^afmet, utan genom ben fraft, fom

£an för fina lärjungar beprifabe meb bcSfa orben: ailttng

dto möjliga pottorn, fom tror. Dd) frågar bu: funbe

£an bd nar fom f)elft bruta ben Iraften pä ett fabant fatt?

fd fmaraS: nej, ty £an l?abe ide nar fom !>elft orjaf att

milja bet
,

^tifmer mät genom betuta förflaring bet yehga unbre:

på ndgot fatt bortförflarabt ettet förringabt? 5ftej, ide bort*

förliarabt, utan förllarabt fram. Si) om £erren i omebetbari;

bruf af fin gubomttga malt f)abe gjort betta od) anbra fina

unbermerf, fd ^abe £an bermeb gjort fin manbom om intet,

upp^äft fin fauna menniffonatur oc^ fdfom fjelf ©ub gjort

qubomliga merf; oå) betta ^abe ju bd i mife mening marit

någonting $eit naturligt, lila fd naturligt, fom att ett iw
niffa gör menpga merf. Söten att £an fdfom menrifla oå)

utan att för ett enba ögonbtid af fitt lif uppf)äfma fin mesft*

liga naturs milfor gör öfmernaturliga, fannt gubomliga mer!

—
fe ber mittneSbörbet otu ©ubtnenniffan, fe ber bet fauna,

uppbyggliga, o£ menntffor in på lifmet trättganbe unbret.

£)d) of$ in på lifmet mdfte unbret tränga, om bet ffali mara

ett för ofe uppbyggligt uttber, fom ide tillåter o§ att bortfofma

mdrt lif i ^marbaglig^etenö fömn eller bortplottra bet t tim*

lig^etenä lel, fom låter ofc fe ^mab mi ^afma marit od) ide

dro od) bod mdfte mara, fom larer ofe f>mem lefmanbe @ub

od) lefmanbe ©ubö ®on dr. @d tdnge betta ide meb o§ ffett,

förblifmer bet l)eltga unbret ingenting annat för of}, dn "ett

fpöfelfe" i tanfe od) f)jerna, fymarå antaganbe eller förfaftanbe

i grunben fan mara en lifgiltig fal.
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3ften f)ar en gdttg bet fyettga unbret träffat o§ tillfjelf=

fännebom oå) ©ubSfämtebom, fälebeS till fanffylbig uppbyg=

gelfe, bd md mi mdl fe titt, att mi förbjupe o§ indt t be§

atlmatiiga begruttbanbe od) ide i brdbffanbe ifmer, utan leb=

ning af mie^eten, gripe till en yttre, mara frafter öfmerftt=

^attbe banbling, more bet än en upprtfttgt menab tro^anb=

Ung. Sy lätt låter ben af näbenå ljus öfmerftrömmabe men=

niffan blänba fig meb affeenbe på fitt merfltga tillftdnb, lätt

öfmerffattar tmn fina anbliga frafter od) tilltror fig för myc=

fet. ©et dr mdl pd £erren l)on mill lita, enbaft pd £anå

orb l)on mdgar fig dftab, men bafom fyenneS fmrtiga raftlö3=

l)et böljer fig bod ett fjelprtroenbe, fom förr eller fenare mdfte

bringa fyenne pd ffam. Då) herren, fom enbaft pd frtmttltglje=

tens mag fan od) mill foftra be fina, täter bem, när be fd

milja, brufa fin unga troSfraft efter fin önffan od) meb en

roifc framgång. 25e mdfte fd fd för] ofa fig, pd bet bera§ brift

md blifma för bem fjelfma uppenbar, oå) bet bjupare onba,

fom ligger ber bafom, md funna utbömaå od) bortrenfa§. «£)är=

till l)afme mi ben lärorifa förebilben i bet, fom meberfor3 @t=

men sJ)etru3, bd t)an, pd Sefu uppmuntranbe tilltal till fina

lärjungar, fmarabe pottorn ocl) fabe: ^erre, är bet bu,

få b jub mig fomma till ©ig pd mattnet. ©d fabe

£an: fom. ©d fteg s})etrue ut ur ffeppet ocl) gicf pd

mattnet, för att fomma till Sefum. ©etta mar bod t

fattning en ^anbltttg af tro od) mob, fom mtttnar om bet

utomorbentliga intryd unbret gjort pd l)att3 finne. 5ften till

att göra unDermerf egbe s
J)etrt tro enbaft anfatfen, ide pd Idngt

när ben futlgdngna ftyrfan. Sy allting, fd t ndbeu fom i na=

turen, l)ar bod fina milfor od) fin utmedling, oå) oförmeblabt

ffer intet. 5tdr nu Petrus fdg, att mäbret mar ftarft,

toarbt l)an förfärab, ocl) fom f)an begyttte fjunfa,

ropabe t)an ocl) fabe: |)erre, frälo mig. Söt fe: en

gnifta af ben l)öga tro, fom mar i SefuS, l)abe merfligen fallit

t lärjuttgenö l)jerta oc^ uppftaatmabe ber tt(l Ijtto laga, men

funbe bod ide länge l)dlla fig brtnnanbe. ©erttU fanné bet i

ett prof, fdfom betta, alltför tyrnrng ttlfgdng pd flädanbe mat=
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ten. 3Dten fom f;an art på ffam meb ftn unbergöranbe ftottto,

fä fom fyatt bod ide på ffam meb fin öbmjufa honttw. Si;

ftra;rt räcfte 3>efu§ ut f)anben ocf fattabe uti fyonom

oc^ f ab e till tumörn: O bu flentrogttf, |tt>i tmiflabe.

bu? 3dEe bet, att fart trott för mmfet, utan bet
f

att f)an,

när bet gdHbe, trpbbe för litet, od; bef^förinnan ide fyabe mib=

fante benna fin trosbrtft, toax f>mab herren fyabe att förebrå

f)ouom.

9Jien fymab uppehälle rut ofc tange meb talet om $)etri

ftentro, fom bocf fom till nppenbarelfe juft bertgenom, att fjan

få elbigt älffabe 3efu3 od; af ben mtberbara fyafemnTnbringeu

emottagit ett fd öfmennälbtganbe intn;d? 38a tox l;ellre af

f)anå föreböme upptänbas till nitälffan, fa att äfmen märt

finne matte emottaga nägot af bet öfmermälbiganbe tntrtyä

fyan erfarit odj en ftrdle af 3efu gubmenffltga ^og^et, af ben

i manbom u^penbarabe ©nbomen, genomtränga bet otrootörfen.

fom nu, mot merlbens afton, lägrat fig öfmer menntfforg finnen

od) l;jertan tjocfare, ft/ligare, ofuttbare, än ndgonfin öfioer

(Sfyrifti förfta lärjungar i ben djrtftna troné ljufliga morgon-

ftunb, t be bågar, bd 33rubgummen ännu loar när bröllops

folfet. (än unbertro mat tron på Sefus @f)rtftu3 ben liben

od) jdban är fon ännu, t;marl;elft l;on mertligen finneö, od

ff.att fa förblifma till bagarnas änba. ©enom ben tron upp*

tage mi förft fannfärbigt t mara fyjertari Sefuö (£fyrtftus fafom

@ubé od) menniffanö Son, fd att »paus gubntenffltgfeté unber

bttfmer ett ttfmetö unber uti o% Dé) förrän loi fd urtagit
£>onom, ffole roi ej finna marafitg fri b. 93ien bd $m in-

fommer i memtiffanö fyjerta, mäfte ftormarua lägga fig, från

fymab f;äll be vin bläfa, tt) när 3efuö mar inf omm en t

f!e##et, bd labe fig mtnben ocl) bet mar bt ftilla lugnt.

Slmen.

103

Shtc. 17: 7— io.

$tmlfen v eber (jafroer en tjenare, fom går anb plogen, eller

saftar boftap, cd; fager till tyonp.m, bS f?an fommer af uurfen:

gacf ftrail, edj fatt fctg tttt frovbé? Utan fager ftan ide tid fconom:

ieb titt min målttb, od) omgjorba Dig, od; tjena mig, mebau jag

äter ed; bvufer; cd; feban ät bil cd; biicf. fPfånttt l;an tadar ben

famma tjenaren, att ()an gjorbe, fom l;ouom 6nbet mar? 9u'|, menar

Sag. ©ammalunba ocf $, när 3 l;afwen gjort allt bet fem eber

fcnbet är, fä fager: uu äre cnt;tttge tjenare; an l;afme gjort bet nu

roore pltgttgc att göra.

2)e upplcifta orben utgöra febnare belen af ett tal, i fyxoiU

fet Sefne marnar fina lärjungar för be i merlben onteblifliga

förargelferna. Äunna än, till följb af bet i meriten in-

fomna od; mäftigmorbna onba, förargelfer ide utebtifioa, fd

roarnar bocf herren d ena fiban meb ett gri^anbe mero^ l;ioar

man, att ttfe göra fig till ett mebet för beraö införanbe, ett

merft^g i förförclfenö tjenft — 5)et är omöjligt, fager §ari,

att förargelfer icfe f fulle tomma, men me f)onom
f

genom l;milfen be lomma; ^onom bdtabe mera, att

en qmarnften ^dngbeö om tyanS f)aU ocl; l)an loorbe

ftörtab i ^afmet, än att f)an ffulle förarga en af

be8fa fmå — men d anbra fiban marnar od herren fina

lärjungar, fom juft looro
f/

besfa fmå
1
', meb ett upptop till

loaffam^et öfmer fig fjelfma, att be ide af be mdngfalbiga,

ofelbart tittrabanbé förargelferna matte fjelfme taga förargelfe,

för egen bel tdta fig förargad Sliten nppå eber fjelfma,

fager £>an till bem; om bin brobcr ft;nbar big emot, fd

beftraffa ^onom, ocf) om ^an bättrar fig, fd förlät

lottorn. £>cfy om f;an ft;nbar big emot fju gånger om
bagen, ocf) ^an fju gånger om bagen mänber fig om
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igen till bijb fäganbe: mig ångrar bet, fa ff all bu

förlåta honom. SBt fe att lärjungaioägen är en fmal irdg,

tätt omgifwen od) fnart fagbt tgenwcfrt af törne od) ttftet, fä

att bet för bet naturliga finnet bltfmer fioårt nog att ttanbra

benfamma. St) fyroab ligger mät af naturen menniffan när-

mare, än bet, att göra fin rätt gätlanbe, när fyon iDerfligen

eger en fäban, od) ffpbba benfamma mot Ijwar/e inträng?

.par talaS aöbeleé ide om fäbana fall, bä mennijTor inbilla

fig ega en rätt mot fin näfta, fom be i fjelfioa toerfet ide

ega, od) forbra upprättelfe för förolämpningar, fom i grunben

ingen fyar tillfogat bem. 9£ej, "om bin broder fattbar big

emof ^eter bet; mår grdlfare antager fålebeå ett fall, ber en

merfltg oförrätt blifmit tttlfogab, od) fotbrar i ett fåbant

fall af ben, fom mtö mara |>an§ lärjunge odj fäfom fäban

unbmtfa att af ben gtfna förargelfen taga förargetfe, att ljctn

ffatl htyfa gentemot ben förorättanbe en fä obegränfab förfon=

ligfyet, att Ijan är mttttg att fju gånger om bagen förtäta en

fju gånger om bagen upprepab oförrätt Senna forbran är

mtöferltgen ftor, men ffulle bocf ide bef)öfma förefomma ben

blotta naturen fä altbeteö omöjlig att eftertomma, om meb

"förlåtelfe" l)är menabeå någonting lifnanbe ett flappt öfmer=

feenbe, en fmag eftergivenhet, lifgtlttg^et i affeenbe på fan*

ning od) ofänålighet för rättéfränfnutg; men att fä tcfe är

förfyällanbet, mtfar fig flart beraf, att herren talar om ett

beftraffanbe af brobren på grunb af ben rättöfränfning eller

förfeelfe, till fytxulfen Ijan gjort fig ffytbig, od) om förlätanbe

af benfamma unber mttfor af bättring eller anger,

©fall jag beftraffa min brober för ben rätt, §an fränft, oå)

förlåta l)onom, om fyan bättrar fig, fä utmtfar betta, att här
är fråga om ett flart infeenbe af brobrenö fel fäfom fel oå)

om ett allvarligt faft^åHanbe af rättfärbigheten gentemot betta

fet, oå) bocf, jemte betta, om en omitforttg förfonltghet i fin*

nelaget, fom gör, att inga oförrätter, intet fyat, ingen förföt=

jelfe utfläcfer farlefen i mitt eget fyjerta oå) upptänber elben

af en botb eller uppenbar l)ämnb berutt. Sty om betta ffebbe,

bä f)abe jag bltfmit öfmermumten af bet onba, oå), emeban
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hmar oå) en ät träl unber ben, af fynntfen fyan är öfmermun=
nen, bltfmit en trät unber bet onba, en fynben3 trät; jag

f)abe bä af ben gifna förargelfen för egen bet tagit förargetfe

oå) fommit pä falt. Slit nu meb bemarab nttälffan för rätt=

färbtgheten bod bemara ben l)jerttiga förfouttgheten, få att

man af fyjertat tillgifmer, af hjertat efterffänfer fin rätt, nar*

fyelft bet rätta, ©ubö rätt, fått fin upprättelfe genom ben

felanbeS ånger oå) erfänfla — betta är mtöferligen mer, än
naturen, äfmen mib be bäfta bemöbanben, be allmarligafte

förefatfer, förmår åftabfomma, enär fyon bod innerft äröfmer*
munnen af ftynben oå) fäfom fäban trät unber fijnben. 3a,

ide nog bermeb, att m ide af naturen funne i utöfntngen

fmara till en fäban forbran; ont bet rätt lefmanbe träberfram

för mått finne hmab ben upprepabe, fulla oå) ^jertltga förtå*

telfett innebär, få ffote xoi finna, att mi ide enl förmå tro

behörigheten af att ben forbraS af o% att mi betmtfle fjelfma

mår förpligtet|e bertill. ©erfor odfå, när benna anforbran,

uttatab af Sefuö, t fin fulla fraft träbbe fram för lärjungar*

neö fjäl, fänbe be fin tro fmtgta; be funno fig oförmögna ide

blott att utöfma, utan äfmen att rebltgt mtbfännaö en fäban

förptigtetfe, od; ur beraö beflämba hjertan frampre£fabe fig ben

bönefuden: £erre, föröfa of8 tron. £>mem af o§ ffuHe

mät i en fäban bön fyafroa funnat höra annat än ben inner*

tiga öbmjuft)eteus fpraf? Od) bod prbe £erren ännu tiH*

fatfen af ett annat ljub t)ärutt. £abe tärjungante rätt

fäut fig fjelfma, fttt hjertaö ttllftånb, fä babe be tnfett, att

ben uppgift, fom nu btifioit ftätlb för bem, fräfbe en grunb*

förättbring t §da beraö ftällittng till @ub oå) till 93täftaren;

be h^be bä tnfett nöbit)änbigl)eten af att bebja ide om en blott

titoäjt i bet nåbaftånb, l)ioartitl be reban fommit, en blott

tttlöfning af ben tro, be reban fattat, utan faftmer om ben

förf ta grunbläggtttngen, ben lefwanbe begt)nnetfen af en

tro, fom få funbe öfment>imta loertben oå) fjetftoet uti bem
och få till fägartbeö göra bem till ben gubomltga rättfärbtg=

hetené otnffräutt förpltgtabe tjeuare. ©et nmr betta

lärjungarneö öfioerffattanbe af ben tro od) bet nåbaftånb, h*oar=
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till be reban fyumttt od; ^mrttigéttom be unbanfft;mbe for [in

blid Béfyofwet af bert genomgripande föränbrtng od; omffä*

pelfe, fom be, för att blifma @ubs od; 3efil E^rfftt rättfärbtg-

IjetS tjenare, ännu l;abe att genomgå — bet mar, fdgé mi,

betta fyemtiga, men för beraS fauna ttHmdrt j$ binberliga 8f*

werffattanbet af fytoab be reban funnit, loin herren Befftaf*

fabe foé bem cd) bermeb fyo§ alla, fom dro t fdmmct ftällntng

fom be, t beofa eljcft få gåtltfa orb, l;marmeb £an Beftoarabe

berao bon om hoM förÖMfe: Om % fager $ttn, fyabentro

fåfom ett fenapöforn oc t) jaben till b etta mullBdrt*

träb: rt)cf btg upp ocl; plantera b ig i ^af met, ba

tt)bbe bet eber. Dftoernaturligt fafom bet, att genom blotta

miljanö maft upprpda ett töalbigt träb nteb bef3 bjupa rötter

od; förflytta bet t fyafmet, dr töiéferltgén bet merfet, att en

ft;nbtg menntffa, en alltigenom fjelffctf! menntffa t grunb for*

nefar all fjelffydmnb, all egen ratt gentemot fin näfta, fornefar

benna inför @ub t fitt bjerta, od; fåluttba Bltfmer fftcfftg att

mara ©ub3 efterföljare, ^anö rättfarbig ;§ét3 tjenare, od; för*

lata fafom @ub t Sfyriftus förlåter. 9Jien få utomorbentltgt

bet merfet att dr, få ntföreé bet bod af ben menntffa, fom

lommer till lif t tron pd ©nbfi ©on, od) bet ide förft nar

fyon l;umtit en t;ög grab af lifåutmétfltng i benna tro, utan

reban bd, nar t)on upptagit ben lefmanbe tron fafom ett ringa

frö t fitt bjerta, förutfatt Blott, att bet dr en tro fom i egettt*

ligafte mening förtjenar fitt namn, en tro fom merfltgen f)ar

berört ©U&8 gabersfyjerta od; Sefu ©fyrifti ^rdlfarefjérta, få*

bant betta pd forjet f)ar brufttt för merlbenS ftynb.

©mot l;mab mi t)itttlly talat torbe nu ben nppmärfjamme

åhöraren t;afma mtb fig fjelf gjort ben anuxdrfntngen, att bet

bod atttfammartS ide ftdr t någon förbtnbelfe meb mara te,rt=

orb eller åtminftötte ide i någon annan förbtnbelfe; dn ben

rent tyttre, att bet dr talabt öfmer orb, fom I;o$ eoangeliften

Sucaö läfaS ndft före bem, fom utgöra mar téjrt. 3Si tro bod,

att ett merfligt, inre fammanfyang förefinnen, od; mttje, bd mi

nu ftå i begrepp att gå in pa te.rten, föfa framlägga betfamma.

©ammanfattom till ben dnban i fortset bet reban fagba!
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herren t)abe talat meb fina lärjungar beröm, att be pd fin

mäg i #a'nå efterföljb ffulle möta "fötargetfer" b. m.
f.
fdbana

anftötligf)eter, fom, om be ide more pd fin maft, ffulle t;inbra

bem pd beraS mdg od) omftber bringa bem pd fall. ©ärfftlbt

fyabe §mt framt;dlltt ben förargelfe, fom ben upprepabe oför*

rätten, ben af en Brober tillfogabe oförrätten ffulle dftabfomma,

t bet en fdban more egnab att pa bet bögfta ftegra ben tröt*

mörbanbe freftelfen till omäuffap, bitterbet, oförfonligt l;at emot

näftan. $dr gällbe bet fglebeS för en Sefu lärjunge att mara

milltg till ben fullfomltgafte förfafelfe af fin egen rätt, till en

oinffränft förfonltgJjet mot fin ndfta, 3nför fdbana anför*

bringar Ijabe apoftlarne mtdfäntö fin oförmåga od; kc^ii fin

Sftäftare om beraf tros föröfelfe. 3 fitt fmar pd benna beraö

bön t)abe bd Sefuö gtfmtf bem ben aumtöiungen, att bertill

ide Bepfbeé fa nttytfei en ftor tro, en långt fommen tro, fom

faftmer en faun tro, b. m. f. en fdban tro, fom, om än få

liten od; fpäb, bod i fattning omfattabe @ubö i ffapeljen all*

ting framBringanbe ocb t återtööningen allting förfonanbe färlef

od; maft. 3 fraften af en fdban tro ffulle bet eljeft omöjliga

bltfma bem möjligt od) äfmeu be fmdrafte t)tnber pd falig^et^*

mägen funna unbanröbjas. 9)ten nu uppftvir ben frågan: l;mab

är d en 3efu lärjunge^ fiba milforet för att benna frafttro

ffall funna uppfomma i |ani ^jerta od; ber bemaraS od; til*

mära? Od; l;är möter o§ mar te^t meb bet mäglebanbe [loaret.

S)en fager of^, att man, för att fomma bertill, måfte bortlägga

fymarje dnbltg mdttftod pd fin pligt i förfallande till @ub
cå) näftan, affdga fig inför @ub all eganbe ratt till fig fjelf

od; iåxa &uU otuffränfta rätt till of) göras gdllanbe i enö

bjerta, få att man ide mera tilll;örer fig fjelf od; lefmer fig

fjelf, utan ttHfyörer ^onoin od; lefmer för ^onorn, fom meb

fitt Blob l;ar föpt o^ till fin emtga egendom. 2)en fager o%
att mi enbaft i oänblig förpligtelfe till ©ub od; mar grälfare,

enbaft fafom, t bjupafte od; äblafte mening, ®nH ocb mar

grälfareö lif egne tjenare funne minna od; bemara ben tro,

fom fager till berget, när bet ftänger fattgfyetomägen: l;äf btg

upp od; fafta btg i bafmet! od) fager bet meb ben befallanbe
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matt, fom gör att bet fom befatleS, merfltgen fler. £>d) bet

är juft i jttt famman^attg meb be näftföregäenbe orben af

3efu3, fom mdr tejct fager o§ allt betta, fom ben gifmer ofj

Den migtiga lärbomen, att mt enbaft t ett obetingabt tjenare*

förf>ällanbe till SefuS ©)rtftuö funne ega ben allt bef)errffanbe,

alla mertbenö t)tnber befegranbe tron pä Jponom. 8M rot bä

föfa att närmare ffärffäba arten af betta tjenareförbällanbe,

fymlkt unber bitben af en menfflig tjenareftätlntng fd äf!äb=

ligt ftäöeS infor mara ögon.

^milfen af eber, fager ^erren, f)afmer en tjenare,

fom gar mib plogen eller saftar boffap ocl) fager

till pottorn, bd \an tömmer af marfen: gac! ftra^rt oclj

fatt big till borbö? Utan fager fyan icfe till l)onom:

reb till min mätttb ocl) omgjorba big ocl) tjena mig,

meban jag dter ocl) bricfer; ocl) feban dt buocf)brict

äJidnne fyart tacfar benfamme tjenaren, att f)an g jorbe,

fom l)onom bnbet mar? 9lej, menar 3ag. ©et ligger ju,

mitt £erren fäga, i naturen af en fyuStjenare* ftdllning, od>

t all ft)nnert)et fdban benna mar unber lifegenffapené tiber,

att fcan, tjenaren, icfe far aufe fin tjenfteförpltgtelfe tnffränft

till roiéfa timmar på bagen eller roiéfa fl a g af arbeten, fd att

i)an efter be timmarnas eller bet arbetets dnbanbe, l)abe att

blott fe fig fjelf till gobo od) icfe roibare bel)öfbe mara betdnft

på bmab till ^ufetö tjenft £)örbe od) JjuSbonbenS önffningar

forbrabe. Utan ndgon fdban iuffrdnfning mdfte l)an tmdrtom

ftcibfe mara berebb att beltaga i fyroab fom fan förefalla,

bagen till dnba, od) ftäbfe lata bet fom tjenften tiflprer gd

framför be egna befyofmene ttllfrebåftällanbe. &nba\t fd ffatl

i)an funna fullgöra fin ffylbigfyet fafom tjenare, men ffall, meb

allt betta, ide göra någonting, fom berättigar fyonom till fär=

fftlb mebergätlntng, fafom §abe l)an gjort någonting utöfmer

fin jitylbiga tjenft. S5et ar Kart, att mar gralfare fydr allbeleS

ide i)ttrar fig angdenbe ratt eller orätt i betta forfydflanbe, od)

allraminft talar £an Ijdrmeb ett enba orb till forfroar för ben

mpnbigtjet, fom enbaft mitt meta af anfprdf, men ide af mot-

fmaranbe ffi)lbigl)eter od) fom utan l)jerta, utan ft

;

onfaml)et be*
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Ijanblar bem, fom intaga en unberorbnab ftdllning. 9tej, £>er=

ren framhåller enbaft tjenarené ftdllning, fdban ben nu en gdng

l)ar geftaltat fig i mertben eller egentligen fdiatt ben mib ben

bdmaranbe ttben f)abe geftaltat fig, od) bet fd, att £an Idter

ben tjena fafom en bilb för ett ljögre för!)ällattbe, fom beruti

affpeglar fig. £>dj bmitfet betta förl)ällanbe dr, mete rot. 5M
ar, fafom reban blifmtt fagbt, förl)dtlanbct mellan Sefuå Q.ijxU

ftuå od) bem, fom t fattning ttflpra pottorn, fyroilfet frdn en

af fina migtigafte fibor trdber o£ till möteö i benna lifnelfe.

(5t>rtftx trogne påminna^ fydr, att be meb allt l)roab be dro oé

allt fyroab be fyafroa od) i allt fom bem möter dro förpltgtabe

till att, allt efter fom bet af bem forbraö, tjena fin £erre,

bagen till dnba, utan gobtycflig affortning, begränsning och

inffrdttfning. 28tb inga förefommanbe libattben, inga ttttfo?

gabe oförrätter, intet arbete, fom af ©ubö fatlelfe föreläggen

bem, l)afroa be att fdga: betta dr ide min faf, fdbantbel)öf^

mer jag ide liba, längre utbdrbar jag ide. 3 famma ögon*

blid, fom be på fdbant fatt mitte göra fin rätt gdtlanbe, ffulle

be unbanbraga fig @ubö ^ögfta förfogning^rdtt öfmer bem od)

nebfjunfa frdn bet egentliga tjenareförl)ällanbetö ftdnbpunft,

fom l)är, frdn en annan fiba febt, juft dr bet gubomltga bar=

naffapeté, nebfjunfa titt ben lägre ftdnbpunften af en fimpel

bagömerfare, till ^milfen ben ^immelffe 3Bingdrbed)erren mtö=

ferttgen ffatl utbetala ben öfmerenöfomna bagöpenningen, men

utan att berför på minfta mts lata I)onom fd fmafa fitt fyufeö

goba, ja, till ^milfen <£an md^dnba ffatl fdga afmifanbe: tag

bet big tiltfyörer ocl) gd bin mäg. @n bättre lön, en fa-

ligare lott mill Sefué bereba be fina od) bet är berför £>an

fåfom tillämpning af ben framftvällba lifnelfen fager titt bem:

©ammalunba ocl) 3, när 3 ^afmen gjort allt bet fom

eber bubet är, fd fägen: mt dre ont)tttge tjenare; mt

^afme gjort bet mi moro pltgtige att göra.

©et dr en tmäfalbtg uppmaning ^erren prmeb gifmer

fina lärjungar, od) fd beffaffab, att ben :na belen af be§ tn=

nel)dll förefommer o^ lifa förunbertig, fom ben anbra. ^an

uppmanar bem förft att göra allt bet bem bubet är oå) an=



110

tager uppenbarligen att Detta ar möjligt, enär <pan febesmera,

juft för bet fall, att be f afma gjort attt bet bem bubet ar,

gtfmer en författningsregel, ben nemligen, att be bå ffola er=

fänna ftg fdfom ontytttga fjenare. Sitt bet unber några milfor

ffulle mara möjligt att i förbvillanbe till @ub göra allt fmab
fom dr befalbt, ftrtber bod i gtuttb mot ben fdnnebom om
menfflig brtft od) fmagfet, fom tblanb ofj förefinnes fnart fagbt

i fmar manö fufmub od) p"d fmar matts lappar, om ocffå

fjertat dr albrig få uppfyttbt af ffélfrdttfärbtgfeteni .od) fj|elf=

feerömmelfenS fttyggelfe. 3a, man tnfer dnba titt ben grab

omöjttgfeten fdraf, att man pd grnnb af benna fin tnftgt

tager ftg friheten att rent af göra ingenting af bet fom bubet

dr od) meb dfibofättanbe af attt fmab famtoet0tybnab od)

gubomlig förpligtelfe fräfma nebgrdfmer fitt punb i jorben,

fdfom ben ffalfafttge tjenarett gjorbe, för att feban urfdfta ftg

meb Mia: "3ag mi§te, att bit dr en ftrdng man." 9Jien när

»i ide pd ett få gobtycfligt fatt, till mar egen ftörfta ffaba,

mtlje befanbla @ub3 orb od) bub, få frdge m bå: furu dr

bet möjligt att, fdfom .perren 3efu8 far fager, "göra allt bet

fom bubet dr?" Sen i lifnelfen framftdttba mönfterbtlbeu

gifmer förflariugcn. Sfi tjettaren fabe förfållit ftg fdfom bet

ber fftlbraö att fan gjorbe, få fabe fan gjort allt bet fan§
ferre bubtt fonom, ide i ben meningen, att ide mången brtft*

fdtttgfei funbe mtblåba fanS bagSarbete, men fa, att fan
obetingabt, bagen titt dnba, förbltfmtt i förpltgtetfen titt fin

ferre. Set dr ur benna ftjnpunft fan framftdr fom mönfter*

bilb för 3efu lärjungar, i motfaté d ena ftban mot ben bag=

brtfmanbe lättingen ocf å ben anbra fiban mot ben blotta

bagemerfaren. Unber bet ben förre af beöfa framftdtter bttben

af ben menntffa, fom ide mtbfänneS några förbtnbelfer titt fin

©ub ocf unber ffen af att mara fin egen ferre i merlben i

femtigf et eller uppenbarligen är be fnöba fynbaluftarnag träi,

en flaf unber begdrelfernag mälbe, framftdtter åter ben febnare

af beéfa tmå,, bagSmerfaren, btlben af ben flagg fromfet, fom
mal fommer menntjfan att mibgd fin förbinbelfe att tjena

@ub, att göra någonting i #an8 tjenft, att egna £onom en
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mtf$ btyrfan, men bod attt betta meb bet matt od) ben begränS?

ning, fom tillåter menntjfan att i grunben förblifma fin egen,

råba öfmer ftg fjetf eller få titt fdganbeé fuSfåtta på egen

fanb ocf t ftörre eller minbre flata brufa benna merlben

fdfom fin egenbonu £mru gobt, furu aftntngemärbt more

bet ide, om menntffor allmännare, dn fom bet nu dr fallet,

infåge fin förbinbelfe att åtminftone få till miba, meb benna

tuffränfning, tjena @ub! ipabe mt gobt om fåbana @ub&
tjenare, fåbana d)rtftliga mebborgare, få ftobe bet bättre till i

lanbet, allmänt ocf enfftlbt; ocf bet mar måra fäberö ftt)r!a,

att iblanb bem en fåban gubaftigfet förefannö miba allmän*

nare, än iblanb p§. 2Öar bet od företräbeemty en anbeltg

bag^merfötjenft, fom förrdttäbeS, få mar bet bod ett ärligt

arbete, ett ärligt bagomerfe. Ocf mib dtanfen fdraf måfte

mt beflaga, att i måra bågar ide blott be anbettga lösbrifma=

renaö antal på ett fruftansmdrbt fatt tillmäter, utan äfmen

ett fonfttabt ocf fjeffanbe mäfenbe, fom {fatt utmdrfa ben att*

beltge f ustjenaren, men bod i märbe od) falt torbe befm=

na£ ftå miba unber ben ärlige bagåmerfarenå arbete i^errenö

mtngårb. Ocf till betta fiftndmnba förf dtlanbe far i mäfenbt=

lig mon bibragit en löåafttg framftätlning af ben d)rtftna tronå

allra btyrafte, men odfå allra f ettgafte, allra ömmafte od) ftörfta

grannlagenfet fräfmanbe fanntngår. Sftan tillbjuber mennt=

fforna bet fögfta, fom eoangetium far att bjuba, menlö$rt)dt

från alla be förutfättningar, mib fmtlfa bet i eoangeltum dr

fäftabt, od) tillbjuber bem bermeb i fjelfma merfet blott en

jlugga, ett flat, en ifålig fannittg, b. m.
f.

en på fitt anbetn-

nefåll utblottab botftaf, od) ben oerförba förmtttelfen blir bå

ben, att man i ocf meb benna form tror ftg ega mäfenbet. 3
motfatå färemot, men meb ftöb af benna bagens urgamla te^t,

fäge mt bå, att bet reban är mäl, mtydet mäl, när menntffor

få till miba mafna upp ur fin tauftööf et, fin gubförgätna för=

fjunfenf)et i bet timliga, att be i fina f
ammeten bevgi^nna att

mibfdnna^ en @ub3förpltgtelfe ocf ärligt bltfma betänftauppå

att egna en bel af fin omforg, fin ttb ocf fraft på bet fom

@ub iillförer. ©et är en ftor ffttnab mellan bet, att ftå an^
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beligen fåfäng på raerlbStorget, obefymrab om annat an hetta

Itfmctö attgMÄgcn^rter, oct> bet att t)afir>a låtit le g a [ig titt

arbetare t ©ubé roingärb — ja, famma fftlnab, fom t bor=

gerltgt fyänfeenbe mellan ben lättjefulle bagbrifmaren cd) ben

ärlige bagsioerfaren. Sitt åtaga [ig en b el af bet fom bubet

är, men göra betta ärligt, att till en itu fö grab inga på

be forbrtrtgar, fom ®ub£ orb [tätler pä meuntffan, men göra

betta t fitt famroetc od) [itt lif od) ide t blotta orb od)

tanfar — bet är att t gob mening blifioa en bagöioerfare

i $erren3 tjenft; od; lönen berför jMl fannertigen ide ute-

blifum, fetten ffalt till fullo Mala bagspenntngen. 93ten

benna bagSpenning, fa gob Un an ma toara oå) fä rattmtft

ben jMl afpaefaå efter l)it>arö od) enS arbete, ar bod t c fe pä

län g i när bet fullfomliga goba, bet oförgängltga lifmetl arf,

fröjbcn infor ®ub£ anfigte. £)d) betta är bocf fymab <£>erren

ä[tunbar att gtfioa alla bem, fom uppriftigt fluta fig till <po=

nom fäfom lärjungar. Od; på bet «£jan mä funna gifioa bem

betta, fom är någonting fyelt annat, än bagétöerfarenS aflö=

ning, toiU $an, att be fjelfme ffola blifma någonting fyelt annat,

än blotta bagsioerfare. £>an loill, att be ffola gå in på för=

pligtelfen till allt bet fom bubet är, lata @ub3 orb i befö

helget blifiDa gäHanbe for fig, fä att be, efter mättet af ben nåb,

fom ®ub gtfroer enfymar af bem, anamma bet i t)ela be§tuf=

tanbe, omffäranbe, pätttyttföbanbe od) alltigenom fyelganbe fraft

od) fä lata bet ttyfa in i alla bera§ for^ällanben. £>d) aöt-

ifrån ben [tunb, bä förpltgtelfen till allt bet fom bubet är

nnnner erfännanbe uti hjertat od) @ub£ orb i [in tytytt ber

blifmer gällanbe^— om odjä allt betta ännu nnbläbe* af ben

förfta begtjnnarenS fmagfyet -— alltifrån ben ftunbeu alftraö ocf

fäfom ett frö t l)jertat ben toerlbåöfioernnnnanbe tro, fom ljöjer

menniffan bäbe öfwer ben bjuriffa unbermättigfyeten od) ben

blott menffliga mebelmättigfjeten, ben tro fom t l)jertat§ in-

nerfta upprtycfer meb rötterna bäbe orättfärbigfyeten od) fjetf=

rättfärbigfyeten, bäbe vanäran od) fjelfberömmelfen, ben tro

fom pä en gäng gör o£ till ©ubå fria barn od) till «£>anå £tf
=-

egna tjenare, ti) frän bäba beåfa fi)npunfter fan nåbaftänbet
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betraftao. 9iäbaftänb, bet är pä en gäng foarnaffäp oå) lifegen=

[fap, ben ^ögfta friljet od) ära od) ben fyögfta förpttgtelfe od)

ringl)et; bet är Ijerrflanbe od) tjenanbe, unberbart enabe i ben

pänt)ttföbbe§ bjerta, fäfom ©ubom od) manbom i 3efu (Sljrtftt

perfon. £)d) pttttl fäge xoi: halleluja! £>ögtIofn>ab n>are ®ub
od? mar £erreö Sefu (5t)rifti fraber, fom ofc för [in ftora

barmfyerttgfyet l)afioer föbt pä ntytt!

3 fen, mine älffabe, att \vi fjafioe berört ben nt)a föbet

fen§ fyemligljet 2löx fyafroe funnit, att bet, att göra allt twab
bubet är, är betfamma fom att gä in pä näbaftänbetö för=

pltgtetje, ett ftånb ]a unberbart, att förl)ällanben, fom i behna

ftynbenö loerlb utgöra be ffarpafte, meft oförenliga mottatfer,

beruti äro fullfomligt enabe, fullfomligt nppgä i bmaranbra.

£)d) fytmlfa toära lefuaböomftänbtgbeter, mart ftänb i merlben

än mä loara — tjenareftänbet, barnaftänbet, näbaftänbet mafte

fymar od) en menntffa tillföra, om t)on i bet tiHfommanbe

[fall unbfä ide Uott en [torre eller minbre bagépemting, nian

bet !)immelffa arfioet t härligheten.

9Ken till att toerfttgen mottaga arfmet i l)tmmelen är bet

ide nog meb att en gäng fyafma inträbt t näbenö ftänb; man
mafte od btifioa qroar beruti od) gifwa aft pä [ig fjelf, att man
ide äter fjunfer titlbafa till ben lägre ftällntngen af en

bageioerfare, fom, i grunben främmanbe för t)it^bonben§ jaf
r

fporraS till arbetet af tanfen pä betalningen, återfallet gär

lätt od) ©irnon ^etrue» närmabe fig betfamma, bä ban ±itl

93täftaren framftätlbe ben fråga, fom närmaft gaf ©enne an=

lebning att framftälla lifnelfen om be pä olifa tiber af bagen

fallabe iringärb^arbetarne, af Ijnrilto be fiftfomne er^öllo famma
bag^penning fom be förft fallabe.

';

@e, toi ^afme öftr>ergtftt>tt

allting od) följt big: tyvab fTole wi fä berför?" babe lärjun=

gen fagt, o§ för att i grunb utrota ben inbillning om egen

förtjenft, fom l)äruti uttalat fig, l)abe Sefuö i lifnelfen nufat

honom, ^ujart fäbana anfpräf leba. 3 famma affigtfäger od

^erren t toåv teyt till tärjungarnc: "Sflär 3 l)afmen gjort allt

bet eber bubet är, fä fägen: SBi äre ontyttige tjenare, tvi

8
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fyafme gjort bet mi moro pltgttge att gira. £är fram*

[tar nu ben anbra fiban af förmaningen, fymilfen meb ffäl fan

ft)na3 förunberttg på famma fatt fom ben förfta. 6l(er är

bet bå möjligt, att fanningåenligt fnnna erfämta ftg mara

"en onyttig tjenare", när man fullgjort allt fymab fom blifmtt

en ålagbt? 3a, mt3felitgen t ben meningen, att man ide

gjort fin fyuåbonbe nägon fåban nt)tta, fom gått utöfmer ben

enfla förpligtelfen od) bermeb funnat lotnna grunbab anleb=

ning till att begära tacffägelfe eller belöning af pottorn. ©et

är fålebes i mebmetanbet af omtlforlig förpligtetfe ti(Uper=

ren£ Itybnab od) tjenft £an tottl att «£an3 lärjungar^ fyela lif

ffall röra ftg. Sifafom be genom att inga på förpligtelfen till

allt bet bem bubet är f)afma blifmtt «£an£ tjenare, fä är bet

enbaft genom att oaflätligt förblifma i benna förpltgtelfe, fom

be funna bltfma b em arab e i ett rätt tjenareförfyållanbe till

honörn, öfmermtnna fjelprfyäfmelfenå, anfpråfSfullfyetenå, ben

anbeltga tnbtlfff)eten$ förargelfe, od) l)inna bet förefatta målet,

unbfå bet emiga arfmet i f)tmmelen.

Salige berför be, fom ingå t en fåban förpltgtelfe od)

framf)ärba berutt, till be§ arbetebagen är änbab! Si) i fan=

ning, lönlös bttfmer bod ide tjenften fyoö ben $erre, fom t

oänblig färleféförpltgtelfe till gabren Ijar fommtt i merlben,

ide för att lata tjena ftg, ntan för att tjena od) gifma fitt

lif till återlöSntng för många, od) fom förbiifmit fåfom rätten

Iö£ på jorben allt intill änban, allt intill böben på forfet,

men fom od feban, på grunb af benna fin oinjTränfta od)

öbmjufa Itybnab, blifmtt uppl)öjb af gabren od) unbfått ett

namn, fom är öfmer alla namn i fyimmelen od) på jorben.

Sa, l)tt)ab fäge mi, att tjenften fyo§ benne $erre ide b li fm er

lönlös? Sen är reban l)är ide lönlös, tty ben flänfer i bet

förbolba en ära, en meberqmidelfe od) falig^et, fom l)ela merl=

ben ide fan gifma. Sifafom herren forbom funbe fäga till

fina apoftlar, bå £an ännu mar meb bem: "fymtlfenbera är

ftörre, ben fom fitter eller ben fom tjenar? 9lr bet ide ben

fom fitter? 93len 3ag är mibt tblanb eber fåfom ben fom
tjenar" — få är <pan ännu på ett anbeligt fatt närmaranbe
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mibt iblanb be fina t fitt nåbarife, fåfom ben fom tjenar.

£an är fåfom fåban närmaranbe f)o§ bem genom fitt orb od)

fin Slnbe od) fitt fraftiga, renanbe blob, genom fin rättfärbig=

göranbe nåb ocf) fin fytmmelffa frtb. Slnbeligen är £an fålebe§

reban i fitt nåbarife beraS tjenare, fom £onom tjena, od) betta

är i od) för ftg mer än tjenarelön, bet är reban f)immel od)

faligf)et. 93ten fymab flole mt bå fäga om ben lön, fom £erren
mill gifma be fina i ben tillfommanbe merlben, i fin l)ärltg*

f)et§ rife? ©et är ide en fynbtg menniffaS mun, bet är 3'efu

egen mun, fom beröm fäger: "(Salige äro be tjenare, fom fjerren

finner mafanbe, när l)an fommer; fannerltgen fäger 3ag eber:

t) an ffall omgjorba ftg od) låta b em fitta till borb3od)f)an ffall

gå od) tjena bem/' £)d) inför fåbana orb af gubomliga läppar

må mäl menntfforöften förfhmtmaS od) t)jerta od) mun ttH*

bebjanbe fäga fitt Slmen.

"3a, faltg ät od) 6 lifmer,
Stfär ^erren femma ffaCf,

©en tjenaren, fom gifioer

Mätt att vippa fitt fatt!

£>an bela |Tafl ben fröjben,

Som intet öga fett,

Wien £>tm;en uti (jöjben

9lt fina barn Serebt."

Wien "©ig li feg en att förfttfwä,

Scftt! t att eioig^et,

Snbafi bet är faligfyet;

3ngen annan (35nb fan gifiua.

^rofaP f)ä'r od) eiotgt ber,

3efn! ©ii mitt goba ar."
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Wftåfåpbt mxkx tmw.

£>mi tnoixa metttttflotna alltfä, meban be [eftoa?

$toat ocl) en Inotu emot fina ftynber. Ser. ÄlagöÉh

3: 39. Set rörer fig, mtne äl)örare, efomoftaft t menniffor§ l)jer=

tan od) finnen en (tor obelätenfyet meb ben ftätlning, fyioarnti be

befinna fig, od) be förfyällanben, af l)nnlfa be äro omgtfna, äfmen

bd be§fa förl)ällanben oå) benna ftällning afco fytsab man efter

werlbålig mättftod fållar Itydliga. 9iefaö fan nu totSfcrligen

icfe, att äfmen i betta fall ganjla mdnga beftymmer od) Itban-

ben funna trtyda, fjmilfa förbittra Itfmct od) göra toanbrin=

gen tung nog, men bet fafifydtle nu bod, att bet tntfjnSje, fom

fommer memttffcm att i otålighet frtota öfmer ©ubö fttyrelfe

eller mebmenniffors beteenbe, dr ett fäfcrt tecfen berttD, att

Ijott ide ännu f)ar fommit unber funb meb bet merfttga

urfprunget tiU bet onba i toertben, nemtigen ben för o£ alla

gemenfamma ftynben. |mru fmära yttringar af onbffan ån

må fomma emot mig f>o£ min näfta, t)uru bittra fränt-

ningar menntfforö orättfärbtgf)et dn ma tillfoga mig od) fyuru

bjupt jag dn mdfte ogilla od) efter omftdnbtg^eterna allmar=

ligt beftraffa bet onba I)oå ndftan — icfe ett ögonbltcf far jag

berför glömma, att bet bocf atltfammanå är utflöbe ur en fälla,

fom uppringer äftoen i mitt eget fyjerta od) ttymärr odfä ofta

oå) på mdnga fätt fdtt berutur utgjuta fig. 93ten be^utom,

i f)uru ntänget fall f)nnlar icfe juft ben färffilba ffulb, fem

menniflau ffjuter på fin ndfta, antingen fyelt eller dtminftone

till en gob bel pä I)enne fjelf? Dd> när l)on flagar öfmer

fina omftänbigl)eter od) tyttre förfyätlanben, fina motgångar od?

libanben — icfe i fin nöbftällbfyet blott utgjuter fin fjäle be=

bröfttelfe i innerlig flagan, utan fnotanbe flagar fdfom ben

mt^nöjbe — fjuru är bet ide bd ibel obefantffap meb fig fjelf,

tbel blinb anfpräföfullfyet, f)ärröranbe af briftanbe ffulbfänfla
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Gå) fjelpröbmjiifelfe, fom i)on äbagalägger? fnorra

mennifforna alltfd, me b an be le fm a?" fager profeten, oå)

anttyber bermeb, att mennifforna genom fin oförnöjfamfyet oå)

fin otålighet mifa fig förgäta, att fyela beraS lif på jorben är

ett lif "på ndber", od) bertill ett omarafttgt, fnart fltyftabt lif,

fymarunber man bod, fdfom på en refa, lått nog borbe funna

låta fig nöta oå) beqmäma fig till att umbära od) förbraga.

©ttt fnot borbe be fnarare mänba mot bet oityd^brtnganbe

onba, fom be I)
ty fa i eget bröft: Ejmar ocl) en fnorre emot

fina ftynber. 5)et dr frän bet ofruftbara flaganbet på anbra

profeten uutt mänba o§ till en fruftbäranbe fjetfanftagelfe inför

@ub. 33ten af .perren fommer botfärbtgfyetenö ndb. Må xvi

utbebja ofj benfamma af <f)onom, fom omelbigt gifter enfytoar

od) ide afwifar ben bebjanbe.

3er. Ä(agott?» 3; 22.

£errcn§ milb^et är bet, att ännu tcfe är ute meb o§; I)an3

fcarmöcrttgfyet fyanrer ännu icfe änba.

©watt t)abe flagen af ^)erren§ aganbe fyanb träffat bet

o^örfamma 3fårael, bd profeten 3eremiay utgöt fin forg i be

flagofdnger. ur fynritfa wåx^t te^totb åxo ^emtabe. 9)^en ide

meb enö eller oförberebt l)abe ben fträngafte agan tillgripit^;

länge ^abe ^erren föft att genom linbrigare mebel föra fitt

folf till beftnntng od) förmd bet att tDänba om frän ben onba

mag, pa fytmlfert bet alltmer afläg^nabe- fig frän fin @ub od)

fin beftämmelfe fdfom Apane- folf. 9Jien meb ben förunberlftja

lätthet, t)tDarmeb menntffor t alla tiber fyaftoa loetat att fld

tfrdn fig altoaret od) brtyta ubben af be ^emföfelfer, meb ^mtlfa

^abren i l)immelen toelat fara beraS t)jertan ttll l)elfofam ftyn=

baferg, metat att fldlfätta fig mot äfioen be meft föröbmju-

fanbe erfarenheter od) ttöflutit fitt öra för marningene od) be=

ftraffningeno röft — trieb ^^nno. oltydliga fättfinnigl)et od) l)jertc=

l)drbt)et, fyabe dfmen 3eraet gjort ©ubé föregdenbe aga od)

upprepabe bättrtngöfalletfer för fig frufttöfa. CSffer allt fymab
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be fyört af Ijettga profetera mun, efter allt fytoab be ttbtt genom

@nbå bomar, t)abe be bod ide gjort någon rätt, tid grunben

gåenbe Bättring, tcfe uppf;ört att a ena fibern förbjuda ftg t

fyebenbomenå fttyggelfer, fräcft förtrampanbe |>erren$ lagar, ä

anbra ftban på föttsltgt fatt förlita ftg på fin t)elgebom od;

fin gub^tjenft od; bafom beöfa ffyla fin onbffa. @å mognabe

be alltmer för ben ptterfta ftraffbomert. @f ter 3 alla fåbana

g er ning ar bebrtfioen, lät herren fäga bem genom 3ere=

mta§, oel; Sag fyafmer talat till eber 1 1 b t oct) ofta,

oel) 3 icfefjaftoen ir> e £ a t böra, oct) 3ag
fy afmer ropat

eber, men 3 tcfe totllen fmara, fä ffalt Sag görameb
bet fyuö, fom efter mitt namn nämnbt är, ber 3 eber

nppå förliten, oel; meb bet rum, fom Sag gtfmttfyaf*

toer åt eber ocfy ebra fäber, ttfafom Sag gjort fyafmer

meb ©tio; oel; Sag ffall b ort I aft a efter från mitt

anjigte, lifafom Sag bortfaftat t)afmer alla ebra bro*

ber, alla ©pfyraimå efterfommanbe (Ser. 7: 14, 15).

Söt ertnre ofj fyärtoib, att be tio ftammarnaS rtfe rebau långt

före Seremiaö' tib gått unber od) att ©tio, fom forbom toartt

fjelgebomeng platå, reban länge tcfe loarit bet mer — båbe bet

ena ocfy bet anbra en loarnanbe förebilb af l;ioab t?et ftolta

Sxtba meb be§ fyufttmbftab od) be§ tempel fyabe att toäuta,

om bet framfyärbabe t fin ft;nb. 9)ten omfiber nnfabe bet fig

flart, att alla besfa marntngar tcfe gjort loerfan, od; Scremiaö

måfte öftoer folfet betyga: SSlååbälgen är förbränb, biljet

är f lut, förgäftx>eå är fmättningen, tt; bet rnxia är

tcfe frånffiljbt. SiihU upplösning, ftabenå ocfy templets?

forftöring, tnbt;ggarne3 lanbsfttyft od; fångenffap blef ounbnnfltg,

od) profeten fyabe intet annat råb att gifma till oltycfattå ltn=

branbe, än bet, att man åtmtnftone ffulle afftå från fymarje förföf

att förftoara fig mot ben anrt;<fanbe fienbeu. 9Jien bå ide enå

betta råbet blef fyorbt, få tnträbbe öbetäggetfen utan förffoning.

Sen gubomtiga mrebenö' gt^el froängbeå nu af förgn;inmabe

fienberg fyänbcr od) ttllfogabe bet otydliga Suba får, ur fytotlfa

bet efter utfeenbe måfte förbtöba. Sntet l;opp tynteå qtoar,

att Serael ännu ffulle fyaftoa en framttb. Serufatem blef af
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gfyalbeerna eröfrabt, bej} tmoånare bortförbe* t fångenffap od;

ben ftolta ftaben, ntyfe '^errffartnnan iblanb folfett", blef "en

trätimta", öfioergtfwen af fina barn fåfom "en tröftlös od; för*

janbe enfa." £>dj öfmer all benna förfyärjelfe od; förnebring

låter 3eremta§, ©tåren t tårar, bet fallna Serufalem utgjuta

fin toemobiga flagan: Slcf, att 3 alle, fom gån pr må*
gen fram, nutlen ffåba oel; fe till, om någon fmärta
ftnneö, min fmärta lif, ben mig tillfogab är, fymar*

meb herren fyafmer mig bebröftoat på fin glöbanbe
torebeé bag. grån I;öjben fänbe $an en elb i mina
ben, fom blef bem öfmermäfttg. £an utbrebbe ett

nät för mina fötter oel; faftabe mt g öf loeränba, gjorbe

mig fanålöö, franf för beftänbtgt. ©ammanfnutet
warbt mina ftynberö of af fyanå fyanb. 3 fymaranbra

fammanflätabe labe£ be på min fyal§. 9ftin fraftflog

|>an neb. herren gaf mig i beraå pnber, ^nulfa jag

tcfe funbe ftå emot (Ser. Älagom. 1:12—14). SBtfeibemta

ffilbring, l;uru herrens f)emföfelfe ^abe trängt Suba allt in på

lifioet, genomträngt märg od; ben oå) i grunb nebflagit be§

öfmermobtga finne. 93ien lt;^nom än nnbare tid några toner

af benna flagan: £>uru omtöefnabe ^erren 3tonöbot=

tern meb fin n>rebe! S^an nebfaftabe från f)tmmelen

till jorfcen 3$raelå ^ärlig^et oc^) fom på fin torebeö

bag tcfe t ^ dg fin fotapall. £>erren förberfmabe utan

förffontng alla 3 a f o b ö boningar, nebref t fin torebe

Subabotternö f af tett oel) jemnabe bem meb jorben;

£>an toanärabe fonungabömet ocf) befö förf tar. <£an

fönberbröt i fin glöbanbe torebe alt 3^rael^ ftarfl;et,

brog fin fyanb tillbafa unban fienben ocf) brann i

Safob ttf en låganbe elb, fom förtärbe allt runbt^

omfring. ^an fpänbe fin båge fom en f tenbe, ftätlbe

fig meb upplt)ftab arm fom en motftånbare ocf) bräpte

allt fom fägnabe ögat, all tanbetå blomftranbe ungbom.

£)fn>er QionibotUtni ^ t) b b a utgöt ^an fin torebe få-

fom en elb. ^erren toar fåfom en fienbe. £an för=

ftörbe S^rctel, förftörbe alla ^anö palats, förberf=
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roabe fyanS f df tett oci) l)opabe öf ro er bottem 3uba
jämmer på jämmer. Ocfy £an ref upp fin botting

fom ett träbgärb o c t> förftörbe fttt pgttblrum. $er*

ten gjorbe, att man t 3ton glömbe bdbe feft ocfy fab =

hatt), oci) i fin rorebeå ifroer förf f öt <pan bdbe fonttng

ocf) ptefi herren öfmetgaf f 1 1 1 altare, förfaftabe

fin fyetgebom oci) temnabe pal.atfenf! murar t fien*

bernaö fyanb. (3er. Älaguro, 2: 1—7,)

@d matar profeten i lifltga färger od) meb beltaganbe

roemob felfetä od) ftabenS forgltga belägenhet. @jetf befann

t)an [ig ännu qroar på ruinerna af bet förftörba 3erufalem,

od) bet roar juft rotb anbticfen af bem od) roib jemförelfen

mellan bet lif, fom ännu fort fornt rört fig pä Serufalemö

gator, od) ben öbsliga böbéttyftnab ber nu räbbe, fom fyan gaf

luft dt fin fmärta i besfa ftagofänger. SDjnpt roemobig är

l)an$ flagan — ben mäfte få roara, om bett [fulle roara ett

fattttt uttrt)d af fyroab f)an erfor t fixt fjäl; men ben är bocf

ide fnotetS, förbittringens eller förtroiflanö, utan faftmer ben

öbmjufa, botfärbiga trons, fom tömmer ben af fyetuföfelfett träf=

fabe att af fyjertat erfäntta rättroifan i <perrens bomar od) i

fänfla af egen ffutb böja fig unber bem od) i fttllfyet förbtba

t)jelpen af herren oå) l)oppa3 på Jrjonom. SBltbi i ben tjocfa

natt af bebröfroetfe, fyroaruti f)att befinner fig oå) finner @ub£

folf, upptäder l)an ännu ftrimtnatt af ett bättre l)opp, fom

herren i fin barml)erttgl)et t)ar Ikroarat dt botfärbiga od)

förfroefabe l)jertatt, fom i fin nöb föfa <pottotu ocb toäitta efter

<patt§ fyjelp. .pan upptäder ben, it) l)auå tro låter pottorn

reban i be förfyattbenroaranbe, forgliga omftättbigfyetema fe fä=

bana teden, fom utrotfa att »perrettö uäb, et)uru ben b o It fig,

bjupt unbanbolt fig, bod ide l)ar fyattblöft eller för atltib öfroer=

gifroit be nöbftällba. £)et är benna öbmjufa, btbanbe, bebjanbe

tro, fom uttalar fig i rodra te;rtorb: «p er re ne tnilbfyet är

bet, att ännu icfe är ute meb of 6; <patt6 barml)erttg =

bet l) af ro er ännu icfe änba. SDet funbe bod, roilt £)an

laga, t)afroa fommit meb o§ berfyän, att I;ela folfet blifroit

iitrotabt, att ingen qroarlefroa blifroit lemnab, intet lif blifroit
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ffonabt, oå) roi t)abe roät förtjenat ett fdbant fullmätt af ftraff

för roara od) rodra fäbers ftynberd ffull; men reban betta, att

bet bod ide fommit bert)än, att ännu en qroarlefroa fittneå af

3erael, reban betta är ett prof af .perrenö mtlbljet, ett teden

bertill, att <pan ide allbelee tagit fin l)anb ifrån ofj, att <pane

barml)ertigl)et ännu ide l)ar äuba.

Set ligger, mitte älffabe, någonting fymterltgen röranbe

i hetta profeten* fatt att fluta till fortroarott af @ub3 milbfyet

od) barml)erttgl)et — röranbe åtmtnftone för i)roar oå) en fom

förftdr bet bjerta, fom flappar bafom fdbana orb, od) fom fjelf

S)ar gjort någon erfarenhet af l)roab bet är att ft)öfa bet aganbe

rifet 3$i rotlje förföra att genom en jemförelfe göra fafen

åffåbltg. Om bett, fom är trt)dt af frodr fyuttgersnöb, od)

fåfom en ttöbltbattbe någon gång uttrt)dte fig, "är i fafnab

af allt bet fom @ub
fy
ar ffapat dt menttiffan till bröb", om

en fdban ttfroäl i barfen pd träbett ocl) lafroen pd träben^ grenar,

^roaraf fyan bereber fftt af tårar fuftabe nöbbröb, fan fe teden

till ben fytmmelffe ^abrettö fortfaranbe omforg om fina fattiga,

ol)örfamma barn od) ännu berför uppfättba ett tadfägetfe till ipo=

nom— bd rörer häta; oå) fyroarför? St) bet roittnaromett

l)jerta, fom bjupt fänt fin oroärbtgfyet till alla ©ubo gdfroor,

bjupt föröbmjufat fig inför fin @ub, meb fin tro trängt fram till

.panö faberofyjerta od) meb fin färlef flutit fig fydrbt berintilL

Oå) öfroert)ufroub funne roi ide uttbgd att röna ett gripanbe in-

träd, när roi fe armofeeti barn fyögt roärbera fmulorna af bet

bröb, meb l)votlfet be fom lefroa i öfroerflöb fnappaft fyallatill

gobo, när be fyafroa bet t)tnnigt, od) för |roilfet be fällan upp=

fdnba någon tadfägelfe till ©ifroarett. Sa förfaller bet fig

äfroen meb benna Jeremiaö' fföna befännelfe; ben äreutacf=

fägelfe unber tar ar, lagb pd fyattö letppar af ett l)jerta,

fom blifroit bjupt föröbtnjufabt af libanbet od) fom lärt fig

att fe någonting ftort, fe ett ndbateden, en gubomlig bartn=

l)ertigl)et äfroen i ben mittfta roälgerning af ,perrett, t en gafroa,

fom af ben ftolte, ben mätte, bett rife ide ffulle fdfom en roäl=

aerntng, en oförfft)lb oå) berför tadfägelferoärb gafroa erfänttaö.

-V
}

ltt få mottaga fitt goba, äfroen bet ringafte, af @ube fyaitb
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cd) öjibfannaé fin forpltgtelfc till ®ifmaren i betta lilla, bet

ar rifcbom t armob, bet är tarffägelfe unber tårar. St) inget*

förmår Det, fem ide bltfmit fattig t fin anbe od) lärt ftg att

fötja öfmer fig fjelf. SRen t)uru ofta mdfte ide äfmeu t)ttre

armob, bittra erfarenbeter af lifmet od) ben aömarligafte tuftan

af herren bereba nieimiffanö finne berttli? Sett innerliga

botfärbig^etettä, feröbmjufelfens od) förfrosfelfeno fpråf IdteS

bocf ide i mdlmaftenö od) forglööfyetenö njutntngöltf, utan

enbaft i forefMan af t)ttre eller inre ^emföfelfer od) bebröf*

metfer; od) bet ar betta fttfdl m t bag pre af Seremiaå'

mun: #etren8 milbfyet är bet, att bet ännu i c le är

ute meb ofé, oclj £attö batm\ttti$tyti fyäfmer ännu

icfe dttba,

SBi Ijaftoe |ett, mine ät)örare, t)mab mara tejrtorb i bet

famman^ang, fymarutt be förefomma, ttdrmaft innebära. 9)ten

tätom ofe od fe till, fyuru mi ftä till ben lanning be lägga

of3 på l)jertat, od) gä in på ben fjelfyröfning, tymartiH be for*

attleba. 9)tä enfywar af ofe bermtb ranfafa fig fielf, för att

finna fyurumiba fyatt ännu l)ar i fitt l)jertas uppriftigfyet ftttt*

nat uttala tårarna* tadfägetfe inför fin ©ub.

Sa tdnge memuffan ännu ide fänt ji)nben fåfora fi)nb

mot en Ijelig @ub od) fin miljag fienbffap mot |)an§ lag,

tyi tyxt till ©ubö gobfyet od) barnxf)erttgt)et ett förtroenbe,

fom fotieS toiba öfmergä ben torftiga tro, fom Seremiaö i mara

tejctorb \utaLu. Jpott ide blott tänfer meb fyonom, att @ubö

nåb ännu ide är flut, utan att ben albrig fan taga fint:

fyennes förtroenbe till benfamma är obegrättfabt. £>d) l)uru

f!ulle tyn ide tdttfa fa? £08 ®ub, ben i fina fullfomlig^eter

oföräuberlige, fan bod ide finnaö någon orfaf tiH en fäbau

föränbrtng, ed) t)os fig fjelf finner Ijott atminftone ide någon

tillräefltg orfaf bertilL 3 be fel od) brifter, fom tytt met

meb fig, fan t>ott ide upptäda en fäbau, emeban bet onba i

fin inre natur od) fitt ftora fammantyattg är t)enne obefant.

3Reit fymab t)on ide fan finna ty% fig fäfom enfftlb, bet fan

tyott ide t>eller finna boö fitt folf od) fin famttb. ffltför iorf*
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tiga för att af Ijemte kpfma anlita*, fa*a§ ^emte berför be

dmneit för tadfägelfe, fom en Seremta* i betta ^änfeenbe attför.

é^art^lft l)on Saftar fina blidar, finner tyn ritare mtttnes*

fcörb om @nbö fortfaranbe gobfyct od) barmt)er%l)et, att bem,

fom ben på Serufalemé ruiner grätanbe profeten l)ar att fram*

ma. 3ftaturen8 t)ärligfyet, lifmet* goba, tibetiö framfteg, fam*

MK8orbnittgett8 förbättringar, od) för bem, fom bcträbt om*

rabet af tticnz frombetöfträfmauben, djriftliga föreningar, att=

beltga röretfer, ftora mädelfer, fäfom man fattar bet, allt betta

fommer bröftet att fmätta af framttböförl)oppningar; od) om

bet blefme fråga om att utmälja fig ämnen till Öubs iof, få

more bet, atminftone om målet ffebbe ofonfttabt efter fanfian,

miöferligen bet fifta fom malbes, betta att bet "ännu ide ar

ute meb ofj od) ^errenö barmt)ertigf)et ännu ide $af».er auba -

(Snarare ffulle bet mät gä ben, fom meb fiareblidenö \tupa

oå) fiareorbetö eftertri)d futtbe framlägga bemiemtngeii, att

mara ft)nber dro fä ftora od) mar ftättrting genom bem fa un=

bergräfb, ben inre upplööntngen fä framffriben od) ttbenö from*

tyt fä tt)älig, att bet i främfta rummet mäfte mara mart tad*

fägelfeämne, att allt betta oaftabt bet ännu ide är ute meb

o£ od) ^errenö barml)erttg^et ännu ide l)afmer äuba — bet

ffulle mal gä l)onom, fäfom bet gid Seremiaö, bä^anförftua

olt)d6babanbe förutfägelferö ffutt blef en ffottafla för ben all*

mäuna omiljan od) förbittringen blanb fitt folf. 3tu hta litet

fomba mtU man meta om föreftåenbe, od) atlraminft om for bor*

ren ffäenbe bomar, utan älffar att l)mar på fitt lätt fa ^toM

brömma om frib o$ framgång od) goba ttber, od) betta tde

blott unber tro på merlben od) menniffan, utan äfmen un*

ber en förment tro på ®ub od) ^anö näb,

@e ml nu närmare till förl)äl(aubet meb benna lö|a od)

lätta tro på @ubö barmberttg^et, fä är bet ide fmart att finna,

att t)on enbaft filter utanpå menntffor* merfiiga täufefätt,

fafom fläberna pa froppeu, men ide innebor i tänfetättet,

fäfom fjälen t ben hopp, fom af l)enne uppW& ^ Wmaö.

£>d) bet fan ide getter mara annortunba: fä länge man t ^jertat

är tftäbb föreftällmngen om egen märbtg^et till allt bet goba
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man t)ar od) njuter, ni fan man ide ber mara ifldbb tron pä

©nb§ batmfyertigfyei. 3 mdlmaftenS bågar bltfmer bd benna

Iro enbaft en nttre prtybnab, en öfmerflöbsfaf, fymaraf man
icfe bar något egentligt befyof; od) t motgångens tib förbtyteS

bon t otålig {lagan od) fnpt. @S manbrar ben obrutna merlb£=

menntjfan fin mäg fram. ©jelfmtfft beftrier od) njuter Ijon

Éhd* gafmor, jdiom tillfomme be |emte meb full rcitt; i ljög*

ntobig anfpräföfulll)et forbrar t)on
f

att ©ub ffafl ftd IjennetiH

tfenft meb fin barm|ertigl)et, utan att |oft flnlle bepftoa ftdöa

ftg till £ané fjenft i rdttfärbtgljet od) ga in i lij&naben för

tpané bub ocl) befattningar; odj nar l)on mitt frambära fitt

fadoffer inför ^erren, drar |on ftg fjelf i fitt fjjerta, unber

bet l)on drar éerren meb fina lappar.

©fulle nu menntffan i \)äta ttllftänb fd öppna ögon öfmer

ftg fjelf, fa ffu tle l)on finna, att f)on Idngefeban l;abe n>arit

traffab af ©ubs bom oå) bortrt)dt ur be lefmanbeö lanb, om
@ub3 rätfmifa |aft fin obe!)tnbrabe gång. $on flutte infe, att

bet enbaft dr $)erren§ förbarmanbe ndb, fom gjort, att bet

ännu ide dr allbeleö ute meb !)enne, att barmt)erttgf)eten§ borr

ännu icfe dr igenltydt för alltib, ©etta bemiS af ©ubö fdrlef od)

talamob ffulle ba gifroa l)enne bet förfta, bärbara dmnet för

bemieö fjjeutaå tacfoffer. Sften att offra ett fdbant tadoffer,

bet dr, fafora mi reban bafme fett, att tada unber tårar; bet

forutfättes bertilt, att menntffan, berörb af ©ubl fdrlef, begynt

att gråta öfmer fig fjelf, fin l)ärbi)et od) obotfdtbig^et oå) bltf*

mit t fitt tnnerffa affldbb fymarje föreftätlning om egen mdr=

btabet till ©ubö gafmor. £dj fymilfa ttrågar mdfte ide efom=

oftaft ben t)tmmetffe Sabren ga meb fina ot)örfamma, manar*

tiga barn, innan $an fan bringa bem berl)än, om be eljeft

lata fig till bättring bemefaö! £mru bjupf mdfte £an ide

bölja för bem fitt l)jerta, l)uru obemefligt fträngt ftäuga bera£

mag meb törnen od) beljanbla bem fd, fom more ,pan bera£

ftenbe! 5)ten brtfter ba outfiber bet af förtröftan pd fig fjelf

od) merlbert förfyarbnabe, för ©ub otillgängliga f>jertat, fd att

©ubs fdrlef fan mibröra betfatama, ba mafuar berntt, fdfom
hoe ben förlorabe forten, minnet af gabren i fnmmeteu od)
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längtan att dtermänba till £)onom. Cd) fd btjrbar bltfmer bd

för fyjertat benna längtan, att ben botfärbtge ide altar be li^

banben fyan fyaft att genomgå i jemförelfe meb ben miuntng
r

fom ©ube ndb berebt bottom i od) meb uppmddanbet af tdng=

tan till faberöl)ufet t fytmmelen. $an mill ide bortbyta ben=

famma mot en fyel merlb full af Itytfa.
f

'3ag mill ftd upp

oå) gd till min gaber igen:" betta bltfmer fyans löjen, od) till

en obett)bltgt)et nebfjunfa alla aubra befymmer för fyonom.

2a är ben botfärbtga menntffan fhtnab. Sangt ifrån att

Haga öfmer ©ubö fftdelfer, more be ätt fd fyårba att bära,

mälfignar t)on ben fabersbanb, fom genom bem |ar förf l)enne

till bättring, od; begråter ben ^årb|et t)oö fig fjelf, fom gjort

ben ftrdnga ägan nöbmänbtg, |)nrn fträng benna än mar,

fd mar ben bod linbrtgare, än fyemteé brottoligbet t)abe för=

tjenat. ffien förffoning bon erfarit, ben lärbiab l)ou åtnjuter,

ben bättrntgöftb benne ännu förunnas mottager l)on fafom en

oförfft)lb gafma af @ub oct) befänner t öbmjuf botfärbtg£)et

inför »öonom: ^errens mtlbl)ef är bet, att ännu tcfe är

ute meb of$, oc^ ^panö barm^erf
i
gt)et l)afmer ännu

tcfe dnba. 3lt(t intill t)tterffa ffärfmen aft)dnber l)on bermeb

ftg fjelf ben berömmelfe, fom f)on i fitt öfmermob fyar tillegg

nat fig; allt intill i)tterfta fliten affläber f)on fig ben fjelfmtffa

beftttntugörätten, föreftällntngen om fin egen märbigl)et till

@ubö gafmor. SJlen bermeb är t)on bd od i fitt l)jerta be=

gmämltg att ifläba fig tron pd @ubö barml)ertigbet fdban

benna t eoaugeltum ^enne förfumtaö od) att genom benna tro

gtfma ©ub äran för alla ^anö gafmor, bdbe be anbeltga od)

be tefamliga. ^enneö troöfraft, fom förut martt bunben mtb

bet fynliga od) förgängliga,, mtb l)enneö fjelf od) mib merlben,

bltfmer nu löågjorb frän fina banb oå) fan nppfmtnga fig t

lof od) tad till ©ub. Sadfägelfen unber tdrar ^>ar banat mag

för bet fröjbefulla lof, fymarå föremal dr ©ub fjelf, £)anå tef=

manbe fännebom, 3efu (Sl)rifti ndb od) ben ^elige Slnbeö ge=

menffap.

3a, herren är gob bem, fom poppas uppå ^onom,
oc^ ben fjät, fom frågar efter $onom. 93ct)det fingo
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rebcm i bet gamla ^örbunbét be fromme erfara af benna $an$

gobfyet od) trol)et, od) efter fymarje fcebröfmelfenl natt funbe

be äter meb SeremtaS befänna, att $ er re né barmljerttgfyet

fymarje morgon dr ut) ocf) #ané trobet dr ftot SD^ert

innerligare dr bod: ben erfarenhet af ben gubomltga barmf)er=

tigbeten, fom ftåt o§ ttH 6ub§, feban l)ela fullfyeten af gubom=
lig ndb odj fattning bltfmti uppenbarab t 3efuö ©fyriftuö. £ar
®ub gtfmtt o£ fin Son, fyuru ffulle |>an tcfe gtfma o§ al(=

ting meb $onom? SDten f of a |>onom mdfte mt, od) bet meb
uppgtfmanbe af all fottsltg berömmelfe od) fjelprtröftan. £t)

nu, fåfom forbom, ftar $an emot be f)ögfärbtga ocl)

gtfmer enbaft be öbmjufa fin ndb. Od) fnoem dr l)ög=

fdrbtg od) fymem dr öbmjuf? 2lcf, glömmen bet tcfe: inför

®ub ocf) t fttt fyjerta fyögfdrbtg dr t)mar od) en menntffa, fom
mänber fttt öra bort från ®ub£ fyeltga lag odj lefmer ftg jjelf

t mertben. SJlen fa göre mt alle af naturen cd) dre berför

oeffå alle af naturen fyögfärbige oå) fyaftee fdfom fdbana ®ub
emot o§, od) om mt ctn offre £onom mdnga tacfoffer, funne

mt bermeb tcfe minna £an3 ndb, tt) fin ndb gtfmer £>an blott

dt be öbmjufa. Del) fymtlfe dro bd besfe öbmjufe? 3nför
@ub od) i fttt t)jerta öbmjuf dr åter ingen annan än ben,

fom fånt fin otodrbigljet tid alla @ube gäfmor od) gtfmit

®ub ratt i ben bom, fom £an t fitt orb uttalar od) i fin

ftyrelfe låter öfmergä ben ftynbtga memttffan. Od) få öbmjufa
funne mt blifma enbaft berigenom, att mt tage @ubg orb od) @ub3
merf till f)jertat od) tnnerligen böje o£ unber ^anö tuftanbe ndb.

Sill föröbmjufelfe manar of$ benna bag i fin egenffap af

fafte=, bot* od) bönebag, till föröbmjufelfe manar ofj otf ben
tejrt, till bmaré betraftanbe benna anbafteftttnb martt fjelgab.

Od) i fanntng l)a]m mi rtfltg anlebntng att lägga ben ma*
ningen pä fyjertat, e^toab mt betänfe ben ffulb, fom f)mar od)

en enfftlb äbragtt ftg genom fina fynber, eller ben ffulb, l)tvxU

fen gemenfamt |milar öfmer o§ fdfom meblemmar af bet f)u§,

bet fotf od) ben ttb mi tillföre, ©et borbe bocf tcfe mara
någon tblanb o

fe fmärt att infe, att mi t fjelfma merfet båbe
allmänt od) enfftlbt ^afme fortoerfat ben rätt till @ub3 mäl=
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gerntngar, fom ®ub t fin ndb ofj gtftmt 3a, om någonfin,

dr bet nu enbaft £erren3 mtlbfyet, att bet icfe bdbe i ttmltgt

od) anbligt fyänfeenbe reban är ute meb ofj, att arbetöfltten

ännu gtfmer fin fruft od) fälten fina fförbar, att mt ännu fd

lefma t t)ttre frib od) tcfe IjemföfaS af frtgetö fafor od) elän-

ben, att ännu trotö allt febeförberf od) all tanfeförbtftrtng

ett lagbunbet fam&älle blanb ofe tan beftä, att tt»i trot^ all

otro od) toanftåUntng af tron ännu funne fyöra ®ubö orb,

unbfd .^anö faframent od) åtnjuta en f^rflig orbntngö toäl^

ftgnelfe, att ir»i trotö all förfummelfe af @ub§ ndb ännu fd

förnimma £anS 3lnbeö bättrtngöfallelfer oc^ frafttga loerf.

93ten ben fom få fyar ^errettö mtlb^et att tatfa för allt, l)anö

bröb är bocf t fanntng ett näbebröb, f)ane tib en näbettb, en

anftdnböttb, fom af tbel gunft od) ndb är t)onom bemiljab
r

od) fjelf är ^>an, rätt betänft, blott ett ndbe^jon i £errenö ^uö.

Od) för ben, fom befinner ftg t ett fdbant läge, dr bet ju, U)tb

fara att fnövltgen bltftoa utjagab ur l)ufet, af ftörfta toigt att

förftd fin ftällning od) toeta att fftcfa ftg berefter. 3 ftåHet för
att göra förmenta rättigheter gällanbe, mdfte man framför allt

mara betänft på att meta ^uSbonbené mtlja od) mtnnlägga

ftg om be§ dtli)banbe, ja, genom en föröfab flit l)ärutt dba=

galägga, att man dr mebmeten om fin föröfabe ffulb. ®^tta
ffall bd mara en i bättrtngöfrufter framburen faeffägelfe unber

tårar, l)marttll herren ffall mänba ftg meb fin fulla barm*
l)erttgl)et.

Sa erfämtom bd rebligt ben jlulb, fom mi od) mara fäber

^afrna l)o^at öfmer o§, t bet mt meb ett obrutet finnen l)ög=

färb l)afme föft of$ fjelfma i merlben od) efterföljt mår egen

miljaä od) bet föttöliga ftnnet^ luft, men tcfe ftdtt på ben

£errenS rätt, af fjmilfen bocf all mar rätt dr f)elt od) gillet

beroenbe, utan faftmera förgätit eller förtrampat £anå ratt*

fvirbtg^etö orbning od) emiga lagar. 3 längben fortgår man
tcfe oftraffabt på benna I)ögfärbenö mäg. ©en fom tcfe mill

böja ftg unber ben fria lt)bnabené of, fom @ubå bub od)

(i^rtfti Slnbe till menntffan^ egen mälfärb pålägga fjenne, ^an

mdfte omfiber böja fig unber bet l)drba od) förnebranbe träl=
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boméof, fom frdmmanbe iua(b odj ©ube mrebeé bomar pd=

Inringa. $f fy
anö eSna ftynber flätad bd betta of, fåfoift un

fyafme l)ört Serufaletn Haga genom profeten
;

od) af £)erreuö t

ftrapomen tttrådfta Ijanb bet tillhopa odj lägget på

fyan* §al8. Dd) bd ffatt fymarje motffänb mara förgäfme§,

fåfont ben fallna ftaben fa fmärtfamt fatt erfara bet: min
fraft f t o g #cm neb. herren gaf mig t bérft'8 Ijåttbei,

t)ttulfa jag t c fe fnnbe ftd emot. Smaga gjorbe <per=

ren alla mina f t ar fö, fom t mig moro. Sngen menfftig

fonft eller malt ffall funna l)jelpa på ftraffbomene bag eiiev

för^tnbra ben bagene tnbri)taube. £)d) att ben tcfe reban |är

inbrutit öfioer matt fotf, att bomen tcfe längefeban gdtt ofmer

mårt fjögmob, bet dt $erren§ mitbfyet allena, ett merf af ben

l&cntmfyertigfyet, fom ännu ide l)ar dnba. 93ten benna ndb måfte

nri, nebbojbe i ftoftet af mår ottmrbigfyet, erfämta od) genom bätt-

ring lata btifma fruftbäranbe ^8 SBi matte brufa ben

till att meb fntftan od) bäfman ffaffa mår falig|ei (Snbaft

få ffall bet mdngfalbiga goba, fom Aperrenö barml)ertigf)et dnnn

låter o$ åtnjuta, blifma mälftgnabt. SJlen förafte nri ©nbé
gobt)etö, tdlfamf)etö od) längmobigl)et3 rifebom, ide förftdenbe

att @ubö gobfjet lodar o£ till bättring, bd famfe nuo^mrebe

på mrebenS bag. Upp berför! tdtom o£ ångerfullt befämta

mära od) märt folfs fynber od) meb nttdlffanbe aflwar ffaffa

ben fruft, fom bättring til(t)orer. herren fom bor i Ijojben od)

fyelgebomen od) när bem, fom l)afwa en förfrosfab od) bbmjuf

anbe, ffall bd meberqnricfa oj} meb fin tifgtfmanbe ndb. $an
ffall meb gäfman af fin 2(nbe, fom dr gläbjenå, fraftene od) fri=

mobigf)etenö 2lnbe, mälfigna alla bem, fom infor honörn fram-

bära be botfärbigaö offer — tadfägelfen unber tdrar. Slmen.
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Mww tmtltt

Sttarc. 9r H—29

Då «£mn fom titt ftna lärjungar, fåg «§>an mtycfet folf omfring

bem; ccfy be ffrtftlärba tmtfianbe meb bem. SDd) ftrart, bå allt folf et

fåg <£)onorn, tuorbo be fyäpne; od) lupo till, od) ftelfabe ^onorn.

Dcfy $an fporbe be ffrtftt&rba: <£)iuarom ttvtfteti 3 nicb bem? SDcfy

en af tolfet fioarabe, ocf) iabe: SWäftarc, jag tjafioer fört mtn fon

tytt titt Dig, ben ber (jafroet en flum anta; SDdj bå r)an griper (jo*

nom, fltter (;an fyonom; od? ijan frabga3, od? gmfjlar meb tänberna,

cd? förtunnar. Ssag talabe meb bina lärjungar, att be ffulle brtnoa

fyonorn ut; od) be fftrmäbbf tcfe. Då fiuarabe ^>an ()onom od) fabe:

C) bu otrogna flägte, ^uru länge ffall 2>ag toara när eber? «£mru

länge ffafl 3ag liba cber? Safirer ^onom l)tt titt Sfttg. £)ct) be

^abe l)onom fram tift ^onom. Då fyan fid' fe ^onom, ftrart ftct

anben Ijonom; oc^ ^an föll neber på jorben, oc^ n?ä(trabe ftg, oty

frabgabeö. Då fporbe $an 6an8 fabcr: »guru länge är bet, feban

betta fom fypnom uppå? Då fabe (jan: 5ff 6ambomen. SDc^ l)an

Ijaftocr o^ta faftat ^onom Båbe t elben, oc^ t loattnet, att tjan måtte

förgöra l)onom; men förmår Du något, få rcarfunua Dig öftoer

o§, oc^ fyjefy o§. S^fné fabe till fyonom: Om bu förmår? allting

är möjligt för fyenom, fom tror. SDcfy ftrart ropabc piltenö faber,

meb tårar, fäganbc: c^erve, jag tror; fyjelp min otro. Sftär Sefué

fåg, att folfet lopp till, näpjle §an ben orena anban, od) fabe till

t)onom: Du anbe, bum6e oe^ bönoe, S flg tjuber big, gacf ut af

^onom, oc^ gacf icfe mer tn uti ^onom. Då ropabe anben, cd; flet

^onorn ^äftigt, oc^ gicf ut; odj ^an icarbt fåfom böb; få att mångc

fabe: «g)an är böb. &ftcn ScfuS tog ()cnom icib l)anben, oc^ reftc

§onom upp: oc^ ^an ftob upp. SDcfy mir ^an Fom fyem t ^ufet,

frågabe l)anö lärjungar «£)onom afjtbcö: «§toi funbe tcfe toi brifroa

^onom ut? @abe ^)an till bem: ^dta flaget fan genom ingenting

utfara, utan genom bön od) fafla.
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3efu6 tjabe nt)§ nebfttgtt från förflaringenS berg. Étföljb

af be tre lärjungar, fom ber Ijabe ffabat <£>anö f>drlig^et od)

bltfttit fåfom brucfne af fytmmelenå ttälluft, dterfom £an tid ben

platå, ber £an lemnat be öfriga. £an finner bem ide mera

allena ber. Omgtfne af en ftor l?op folf, äro be inbegripne t

en lifltg orbmejrltng meb några jubtffa ffrtftldrbe. £)tt)ab funbe

n>äl föranleba bem titt en fåfom bet fyneg få opaSfanbe ftrtb?

2Bt§te bå Sefu lärjungar tcfe, att be xvoxo af en fyelt annan

ffola ån ben, fem uppträber på orbtotfterna§ ftrtb§plat$ oå)

ber minner fina fegrar? 9?eban bet, att be uppträbt på betta

falt, mar ju för bem ett neberlag; beröm bar bem bera$ fanm>ete

mtttneSbörb nog. £)cf) tmru ffulle be tvål, beröfmabe benna fin tro3

enba oå) mafttga bunböförmanbt t merlben, bet goba fammetet,

fegerrtft fämpa för en tro, fom t ftg fjetf är rättslös oå) främ=

Ung t merlben? Slngripanbe »oro be odfå för ingen bel.

£)era§ rena enfalb, fom lärt bem att gifma l;mar man fttt

oå) gerna lemnabe ben menffltga ffriftlärbomen t be£ märbe,

mar bocf fjerran ffilb från ben ofunntg^et, parab meb fjelf=

förtroenbe, fom tblanb o§ få ofta gtfmer ftg ut för tron3 enfalb

oå) tcfe fättan utmärfer ftg för en ganffa ftor närgångenhet

oå) ftrtbäfyftnab. 93ien omftänbtgfyeter ^abe inträffat, ^toilfa

be tcfe marit mupte; af bem föranlåtne, fyabe be faftat fig

in i ben närmaranbe ftrtben. £)cf) fjmtlfa beefa omftänbig=

^eter marit, bet framgår i bet följanbe af ben eoangeltffa be=

rättelfen.

Unber lifltgt beltaganbe oå) ofunnig mtllråbtgfyet ^abe

ben fringftåenbe fyopen dt>ört ben pågåenbe tmtften mellan be

ffrtftlärbe oå) 3efu lärjungar. Smifmeteutan längtabe folfet

t fin barnsliga ofjelfftänbtg^et efter en fftljebomare, ^mtlfen^

orb funbe mara afgöranbe för bem i ben omtmtftabe frågan.

93len på ett fätt, fom flög bem meb fjäpnab, b(e f benna ön^

ffan uppfyllb, bå 3efu§ fjelf, tmiftenä egentliga föremål, när=

mabe^ fig ftället. 9)iåf)änba mif3te be fig i fina hjärtan fyafma
umgåtts meb fåbana tanfar om 3efu§, för f>mtlfa be bäfmabe
inför ben £elige£ omebelbara närmaro, oå) mtfle nu genom
mänltgtyet gobtgöra fttt fel, i bet be ffynbabe fram att ^elfa
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<£onom. (Stler måfyänba mar bet ett bröjanbe ffimmer afför=

flartngené ljus, fom omgaf £erren§ perfon oå) injagabe benna

fyäpnab. 9J?en ide mtnbre opåräfnab mar 3efu anfomftförbe

ffrtftlärbe, fymtlfa tmifmelsutan ogerna fyabe till ben när=

maranbe fagt, fymab be tcfe tmefat att fäga om ben frånma=
ranbe, för att nebfätta <ponom i <£ane egna lärjungar^ ögon
oå) folfetS, oå) fynrilfa berför äfmen funno ftg ganffa befmärabe,

när 3efu§ mänbe fig till bem meb ben frågan: "«£)marom tmt=

ften 3 meb bem?" @n man af folfet fteg bå fram od) re=

bogjorbe för fafenö förlöp. "9)?äftare", fabe l)an, "jag förbe

hit till S)tg min fon, fom fyar en ftum anbe. £)å) bå l)an

griper fyonom, fltter fyan fyonom; oå) ^an frabgaå oå) gnt§lar

meb tänberna oc^ förtotnar. £)d> jag talabe meb bina lär=

jungar, att be ffulle briftoa ^onom ut; oå) be förmåbbe bet

tcfe/
7

$är roat fålebe§ ett fall af begfa förfärliga fjufbom$=

tillftånb, fom bero på orena anbarS omebelbara maft öfrcerbe

af bem plågabe mennifforå finnen oå) finneSmerfttyg. ®e clt)cf=

ltga§ ^ela perfonltg^et, för få totbt ben är bunben mib beraS

fropp^liga toarelfe, är bermib nebfatt till ett nuljelöft rebffap

för beSfa förftörelfenö mafter, fom genom ben befatte uppträba

i finnewerlben, få att be tala genom fyan§ ftämma oå) fe ge=

nom ^ane ögon oå) toerfa genom ^an^ lemmar. S)å) fåfom

bet gifioe^ otaliga froppgltga fjufbomgformer, få gifme^ bet

oä många olifa arter af lefamltg anbebefättelfe. ^>är )t>arbet

en böf oå) ftum anbe af ytterlig ttålbfamt)et; en annan gång

omtalad en enbaft ftum, tcfe toålbfam anbe, oå) toii ett trebje

fall åter en oren anbe, fom meb f)ög röft ropar: "£tt)ab Ijaftoer

jag meb ©ig att göra, Sefu, @ub§, ben ^)ögfte6 ©on? 3ag

beber 2)ig, att £)u ide plågar mig.'
r — 9)ian frågar ^ärmib

fig fjetf: |uru äro bå fåbana tillftånb möjliga oå) l)tt>aruti ^ar

man att föfa beraö orfaf? 2Bi ffulle på en fåban fråga ide

meta att ftoara meb annat än en allmän f)äntt>t3ntng till ftyttben§

natur oå) bet froppsttga ItfmetS innerliga famman^ang meb

fjälöltfmet, till följb f)tr>araf bet, fom rörer fig t bjixpet af betta

fenare, måfte unber mtöfa betingelser funna göra fig gällanbe

äfmen på bet förra områbet. Söäl f)ar ©ub i fin barm=
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fyerttgfyet uppbragtt en ffranfa, fymarigenom £an frebat ben

yttre naturen från omebelbara inmerfntngar af ben onba anbe=

merlben, men bod tcfe en få oöfmerfttgltg ffranfa, att ben tcfe

unber mt8fa förfyåtlanben ffutte funna genombrytas 9Jten

fymtlfa be8fa förfyållanben eller bettngelfer äro, bet bltfmer t

fa mdnga enfftlba fall en for of} olöft gata. £08 fomltga

funne mt lätt upptida ben perfonltga fynb,, fom måUar be=

fättelfen8 tttlftånb, mare fig att bet dr fyemltgt eller uppen=

bart bebrifna febligfyetöbrott, eller fyögmob eller egenftnne eder

anbra fynbtga böjelfer, fom öfmergått ttU otyglabe libelfer.

9Jien t)o§ mången mifar ftg åter, att bet meft ofyejbabe fynba=

lif går frebabt från en fåban Ijemföfelfe, unber bet att fyo8

anbra ben ndrmafte orfafen ttU ett fd fruftan8märbt libanbe

fyne8 mara en rent fropp8ltg fmagfyet. £)cf) att fd mar för=

fyåUanbet fyär, bet framgår påtagltgen af mår berättelfe.

Sammanhanget meb ben buderfamma folfffocfntngen oå) ben

pågåenbe tmtften mar nu Hart. 6n nöbftälb faber fyabe upp*

föft 3efu8, för att f)o8 <£onom finna bot för fin fon, fom på
bet förffräcfligafte plågabe8 af en oren anbe. S)d fyan icfe

ty(fat8 finna 3efu8, ^abe fyan mänbt ftg ttU £an8 lärjungar

meb fin nöb oå) fin bön. 2)e8fe f)abe ocffd merfltgen åtagit

fig t)an8 faf oå) i 3efu namn bjubit anben att mifa. 9Jien

betta namn t)abe tcfe fyixx bemtfat famma fraft fom tillförene,

nar be mtb byttfa tillfällen uttalat bet. ©e ftobo nu meb
flarnen inför folfet oå) be närmaranbe ffriftlärbe, fymilfa tcfe

unberläto att begagna ftg af bera8 neberlag titt att fmäba

3efu8 fjelf oå) bemifa ortfttg^eten eller bebrägligfyeten af £an8
faf. Stga ftilla funbe bocf tcfe lärjungarne fyärmtb. Urftånb
att genom bemi8ntng af tro8fraft förbara fin 9Jläftare8 fan=

ning, up^togo be ftriben meb be ffriftlärbe i orb, oå) bet är

fyäruti 3efu8 mtb fin anfomft till ftdUet finner bem tnbe=

gripna.

©et mar för £erren en :plöt8tig omfftftning att från bet

umgänge meb ben fytmmelffa merlben £an f)aft på förflartn=

gen8 berg fe ftg meb en8 förffyttab t omgtfntngen af jorbenö
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bjupafte elänbe oå) i beröring meb fyela ben menffliga elaft)e-

ten eller ffröpligbeten. Dcffå fyöre mi fyärmtb en fucf pre8fa

fig fram ur £erren8 tnnerfta, tcfe af otålighet, men af bjupt

båbe libanbe oå) mebltbanbe: O bu otrogna flägte, fyuru

länge ffall 3ag mara när eber? £uru länge ffall

3a g liba eber? 2)et är bet gubomltga förälbraf)jertat, fom

gifmer fig luft i benna flagan af fmärta öfmer be manartiga

barnen, oå) bjupt beftraffanbe träffar ben allt fymab menniffa

fyeter oå) fållar o£ alla till att fåfom ångerfulla barn, t meb=

fänfla af ben gubomltga förälbraforgen, tnnerltgen förja öfmer

o£ fjelfma. 3ttt ofänfltg gå ben förbi, bet är att fömefa fin

flägtffap meb @ub oå) framför £an8 gemenffap utmälja ett

ftoftlif utan lju8, utan anbe oå) tro; oå) ben fom gör ett fd*

kant mal, t)an ffall otf bo en böb, fom motfmarar ett fdbant

lif, oc^ tngä t en emig^et, fom följer på en fdban böb. 9Jlen

efyuru alle be närmaranbe, fdmäl fom ^mar oc^ en af o§, ^abe

att taga dt fig benna grälfaren8 flagan, fd funne mi bod tcfe

unberläta att frdga, ^mtlfa af bem ben närmaft gällbe. SBar

bet folfet i allmänhet eller be ffrtftlärbe eller ben libanbe png=

lingen8 faber eller fjelfma lärjungarna? Utan tmtfmel ^abe

beéfa ftftnämnbe8 fört)dllanbe framfallat Sefu bebröfmelfe,

ef)uru mi8ferligen i b er a 8 otro enbaft funbe framträba för

^pan8 fjäl en btlb af alla be närmaranbe8, af ^)ela 38rael8
f

ja, menffttgfyeten8 allmänna otro. Stått bju^t fdra8 bocf f)jertat

förft bå, när ftöten tttlfoga8 bet af bem, fom äro en8 egna. Suft

berför, att lärjungarne ftobo herren ja nära 0^ unbfdtt fd

mt)cfet af pottorn, mdfte ocf be fel oc^ brifter, fom f)o8 bem

fommo i bagen, lata £onom förft rätt fänna fmärtan öfmer

ben allmänna menffliga otro, t t)milfen bera8 brifter fyabe

fin grunb. Sde blott laftbara, fyärba oå) fallfinntga menniffor

jdlebeö ttllfft)nbabe ^erren libanben på jorben; nej, äfmen ben

fret8, fom éan t färlefen t)abe famlat omfring fig af bet bäfta

oå) äblafte mdrt flägte tjabe att u.p.pmtfa
f
labe på ben helige

en börba, fom £an enbaft genom en inre famp oc^ ftänbig

fjelprnefelfe funbe bära. 9#en att ^an bär tcfe fåfom eljeft

fttöatiganbe bar libanbet inom fig, bet mar en gri^anbe be=
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ftraffntrtg för lärjnngarne, på famma gäng bet mar ett mttt=

neSbörb om färlefenS förtörnelfe öfmer bett genom beraS otro

förbröjba ^jetpert. ipabe t)art bod rebart längefeban "fattat

ttU^opa be toff oå) gtfmtt bem maft oå) mätbe öfmer alla

anbar oå) att bota fjufbomar ocf) utfdnbt bem att prebtfa ©ubé
rife." £>d) apoftlarne h^be reban munnit rtfltg erfarenhet af

benna fullmaftenö fraft, t bet be, manbranbe frdn by titt bl),

tyafce "förtunnat evangelium od) gjort Ijelbregba aUeftäbeé"

(Suc. 9: 1, 2, 6). ©et loar fälebeS ett märf, fom lärjnngarne

reban borbe t £>an3 namn f)afma funnat utföra, £>an dtog ftg,

bå $an fabe tttt ynglingens faber: $af ^onom, btnfon, ^ 1

1

till 3Jltg.

spd betta orb af 3efuS framförer man nu ben manftn*

utge. Snför £erren£ ögon förnyar ftg anfallet på ett fruf*

tanSmärbt fatt. Set loar fdfom fdnbe ftg ben onba anbemaf=

ten befmärab af 3efu närhet od) anblid, tt) bd anben "ftd fe

pottorn", ftrart "flet t)an ben olydlige, fa att han föll neb på
jorben och mältrabe ftg od) frabgabe." Utbrottets mälbfamhet

tydteS påtaUa ben meft ögonblidliga hjety- @d allbeleS brdb^

ffabe bocf ide $erren. ©et mar fdfom betraftabe £an fjelf

för ndgra ögonbltd meb förmaning benna uppenbarelse af af*

grunbenS urftnntghet, af be§ bdbe maft och manmaft. ©en
mtb fjuffängen ftdenbe läfaren, fom fer en fynnerligen flått

utbilbab form af en fjufbom, Ijnrilfen han fullt met ftg mara
^erre öfmer, fan bocf tcfe låta ftg beftämmaS af be frtngftd=

enbeS uppjagabe dngflan od) otaligt fpänba förmäntntngar.

©en tib tyan tager ftg att efterfråga fjufbomenS gdng oå) ont=

ftdnbtgfyeter gör befcntom reban ett mälgöranbe intryd på be

närmaranbeS finnen. @d dr bet otf här meb ett upphöjbt fjälö=

lugn, men ttllifa meb en t libanbet bjupt ingdenbe mebfdnfla,

fom £erren till ben befymrabe fabren ftdlter ben frågan: £uru
länge dr bet, feban hetta fom honom uppä? 3de min*
bre 3efu fy&mit) begagnabe orbalag, an ben upplysning, fom
ynglingens faber mebbelar, bemifa, att äfmen benna fjulbontf*

form för ingen bet far anfeS omilforligen fyafma fin grunb t

perfonttga fynber. ©et fom "fommer en uppä" dr bocf ide
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något, fom man i egentlig mening fjelf har dbragtt ftg.
s))d

3efu fråga gifmer nu ben befymrabe bet förta, men för fyanS

hjerta fd tunga jmaret: "5lf barnbomen", oå) h arl ^an ic^e

mtb minnet af ben långa ItbanbeSttben unberldta att tillägga

en ytterligare ffilbring af bet ftora eldnbet och en ytterligare

bemefanbe bön om hjety- "£>å) anben", fager $an, "Ijafroer

ofta faftat h^^om bdbe i elben od) i mattnet, att ))an måtte

förgöra tyonom; men förmår ©u något, få marfunna ©ig öf=

mer o£ och Wty filten talanbe bitb af ben inmerfan,

fom fynben anbeligen utöfmar, nar ben tyerrffar i ^jerta±
f

oå)

en gdng ffall utöfma på hela menntffan, om §on förbttfmer i

fynben, framftdller ftg tcfe i betta faftanbe i elben och i matt*

net! 3 fdbana företeelfer mtfar bet ftg dffdbligt för mennt=

ffor* ögon, om be ej eljeft mtlja fe bet, att mörfretS merf dr

ett förftörelfemerf, ett arbete fom gdr ut på att fd mibt möj=

ligt tillintetgöra @ubS ffapelfe, ^milfet bod till flut ffall mtfa

ftg mara ingenting annat du ett titltntetgöranbe af — ftg

fjelf. ©ynbenS merf dr intet annat dn fjelprftörelfenS merf.

"Dm bu förmår ndgot, fd marfunna ©ig öfmer o£ oå)

hjelp ojr." meb beSfa orb ^abe ben bjupt nebböjbe fabren mdb=

jat till 3efu förbarmanbe. ©et omöjliga mitle Ijan ide begära

af ^onom, men mdgabe bod för ftorheten af fin nöb taga i

anfprdf bet ytterfta af 3efu förmåga. £mem af o^ funbe

mal förtdnfa tyonom bet enträgna i hctnS bön eller enS förebrå

honom ben flentro, fom uttalat ftg t bönenS milforltga form?

©et förra ^abe fin giltiga förflaring i h^^S ftora nöb, benna

fenare fin mtlbranbe urfdft t IdrjungarneS ny^ gjorba, men

mifjlydabe förföl att ^jel^a. 3Jien ide befto minbre låg bet i

uttrydet "om ©u förmår" en förndrmetfe mot fanningen, fom

3efuS mdfte tillbafamifa ide för ndgon fin egen draS ffull,

men på bet att ©ub ffulle bltfma drab genom £>an3 merf.

@å mt§t fom £an ide l)abe någon annan maft dn @ubS egen

oå) £an till @ub ftob i ett oinjlrdnft lybnabSförhållanbe, i

en fullfomlig tro, måfte odfå £an3 maft ftrdda fig tia attt

hmab @ubS milja dr. 3(tt borna annorlunba om tronS maft,

bet more att lyfta ffulben för ben menffliga oförmågan från
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menntfforna oå) i ftället anflaga @ub; bet more att förnefa,

att bet menffliga elänbet tid fin tytterfta grunb är af feblig

natur, b. m. f.
f)ar fin orfaf t miljanö förberf. 93?en juft

berför att få ar, måfte o cl fymarje fann upprättelfe begynna

meb mibgåenbe oå) öfmertaganbe af otronS ffulb; od) £>erren

lägger äfmen fyär åtmtnftone mebelbart otroöffulben pä ben

bebjanbe, t bet <£an, t)äfbanbe fin maft, enbaft l)äfbar tron0

allförmåga, eller allfönnågan af en fyjerte= od) mitjefraft, fom
bet är menntffam? ffulb att fyonideeger. £)m bu förmår? frå=

gar SefuS meb ett tillrättamiåningenå upprepanbe afmannenå

orb — "JDm bu förmår" fager bu
f fåfom funbe förmågan

f)är fättag t fråga: allting är möjligt för l)onom,

fom tror.

£mtlfet berg af ffulb, mine älffabe, lägger ide betta 3efn

ort) på ben merlb, fem bel)errffab af merlb3furften§ anba ar=

betar på fitt eget förberf, i bet l)on alltmer fullänbar fin otro,

oå) bocf i fin ffrtymtan oå) t)tligl)et flagar öfmer fina libanben,

fåfom more be icfe af l)enne förmållabe! ©et är fannt, Ijctr-

ffaran af fjälåqmal oå) froppåliga plågor fyar lifafom ftynben

fjelf trängt in t benna mår merlb från ett mörfretå oå) afgrunbettS

rife, fom, febern bet en gång fattat faft fot i menffligfyeten,

icfe mera meb menniffomaft låter fig bertfrån förbrtfmaé, utan

i ftället allt mera utmibgar fina eröfrittgar. Oå) bet är mi=

bare fannt, att, e£)uru äfmen gentemot betta fruftan^märba

rife allting är möjligt för tron, bocf tron
fjelf, ben fullfom*

liga tron, ide mera är möjlig för ben en gång af otrons

anba förgtftabe menntffan oå) fålebeå icfe fyeller mörfretö rife§

befegranbe. 9Jten förbenffull uppenbarabe^ @ub£ @on,
att £an f fulle neberflå bjefmulens gerningar. 3fläbb

mår menffliga naturé fmagf)et, fyar @ub6 ©on befämpat
ben mäftige merlbefurften, icfe meb ben omebelbara, gubomliga
allmaften, tt) få fyabe £an3 feger albrig funnat blifma menff=
ttgfyetenS feger öfmer fin ftenbe, utan meb ben mebelbara,

gubmenffliga allmaften, meb en mib @ub§ ffrifna £)rb fig

ftöbjanbe, futlfomltg tro. 3efu£ (Sfyrtftuå är fålebeS ben, om
fymilfen bet i färegen oå) uteflutanbe mening gäller: allting
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är möjligt för fyonom, fom tror. 9Jien juft på grunb beraf,

att £an fyar uppträbt i merlben oå) öfmermunnit bjefmulen

oå) frälfat fitt folf ur be£ omäunerä fyanb, få fyar odfå i oå)

meb £an8 uppenbarelfe otroöffulben på nt)tt blifmit öfmer=

ffyttab på merlben fdfom en f jelff örmållab ffulb. 5)en£e=

lige $nbe fan nu beftraffa merlben för otrons ft)ub
f
emeban

tron fyar i 3cfu8 (SfyriftuS bltfmtt för merlben åtfomlig. 3

$on?va oå) genom £onom funna nu menntfforna omfatta

@ubS frälfanbe maft, om be blott milja anamma färlefen till

fanningen oå) ingå i fampen för tron oå) ide på nt)tt förf)ärba

fig i fin milja. Oå) för ben, fom meb fitt I)jertas f)ängif=

menfyet omfattar tron på 3efu8 6l)riftu3, btifmer bå benna

tro ben fafta punft, från t>milfen mörfretä rife8 befämpanbe

fan fegerrift taga fin början oå) fullföljas allt intill merlb8=

furften£ fuflfomliga utfaftanbe. 93len ett ftörre merf än betta

gtftoeé bet ide. tr bet merfet genom tron på 3e|u8 ©fyrtft^

för en menniffa möjligt, bå mafte wi odfå fäga om ben maft,

fom tron på £onom giftoer en menniffa: allting är möj=

ligt för fyonom, fom tror.

£08 pilten^ faber i mår tej:t fe mi nu ben fföna förebild

ben af ett rätt förftåenbe af tronö maft. £an fattabe på en

gång bet betrt)gganbe od) bet uppforbranbe i Sefu förftaring.

$ati fåg OiäbbarenS f)anb reban utfträdt tiU ben fjunfanbe,

men l)an fåg od, att jjelftoa benna räbbanbe fyanb mar en

troe^anb od) berför odfå enbaft af tronö t)anb funbe fattaö.

Dd) t)an bröjbe ide ^eller ett ögonbtid att utfträda ben^anben

— miöferltgen ide långt, men bod få långt l)an någonfin för=

måbbe, oå) betta är långt i ®nU ögon, fom jer till fyjertat

o^ ide begär någonting mera, men ej fyelter någonting minbre,

än betta. 'Stramt ropabe piltenö faber, meb tårar,

fäganbe: ^erre, jag tror; l)jetp min otro. 2)et mar i

benna bön ett fämpanbe meb @ub, fåfom fampen för tron

atlttb är, oå) be tårar, fom atföljbe ben fampen, moro af famma

art fom patriarfen 3afob8, bå ^an fämpabe meb @ub oå)

mann, emeban f)an grät o cl) b a b. (änbaft i benna orbning

fan bjefmuten öfmerminnaö. 9)tan måfte förft minna ©ub pa
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fin ftba, oå) betta foftar fjelföfwerwinnelfc, ljögmobetö uppoff=

ring. SQJen t förbunb meb @ub3 maft t (S^rtftuö SefuS ffatt

tron öfmerminna, fdfom l)on fyat öftoenoann. £y när Sefuö
f dg att fottet lopp till, ndpfte £an ben orena anben
ocfy fabe till fyonom: ©u anbe, bumbe ocfy bj&fnje,

Sag bjuber big, gacf ut af ^nom, oct? gacf tcfe mer
in uti Jonom. 93?eb en fullftänbtgfyet, fom eljeft tcfe före*

fommer mtb bylifa fall, tilltalar £erren ben orena anben.

£an tcfe blott noggrannt betecfnar Ijonom meb be orben "bu

anbe, bumbe ocfy bSfme", utan fättet äfmen fin perfon på bet

uttrydltgafte emot ben orene anbenS, i bet £an [äger: 3a

g

bjuber big. 3Bt funne beraf fluta till, meb fymilfa bjupa

rötter anben fyabe fäftat fig i ynglingen^ perfonltgfyet. ©et mar

fåfom måfte #erren genom fitt uitrtydltga tilltal rätt §årbt fatta t

ben orena anben, för att feban meb fyela malten af fin perfon*

ligget uppryda be§ rötter ur ben arme ynglingens toarelfe.

Ocffå btef brytningen ben meft målbfamma. 31 n ben ropabe
o cl) f tet ^ o no ni giftigt, uppenbarabe fålebe§.ännu i fifta

ftunben fina förfärliga fraftyttringar, ocfy gicf ut; ocf) i an
marbt fdfom böb; få att mdnge fabe: £an dr böb.
©et är bocf någonting förffrdcfligt, att, fdfom m i betta ej:em=

pel finne, en onb anbe fan fa införlifma fig meb en menft'=

Kg perfonltgl)et, att §an, trots all ben förfyärjelfe t)an åft&b*

fommer, bocf blifmer fdfom en flagS nöbmänbtgfyet för uppe=

l)åttanbet af bet olydfaliga lif, fom ben arma menntffan fram=
fläpar. 9)ten mi tyafme bet tcfe fällfynta motftydet partitt t

HbelfernaS maft att efterfjanb göra fitt ttllfrebSftätlanbe till

ett rent froppöligt befyof för fina flafmar. £y närmare an
man mitt erfdnna bet fyöra bocf be menffliga libelferna oå) af*

grunbemj anbar ttUfyopa. 99teh bet böbStillftånb, Varigenom
man från ett lif, fom dr en lefmanbe böb, öfmergår till ett

fannt od) förnyabt lif, dr bocf i fanning tcfe att frufta $mar*
fen i bet lefamltga eller i bet anbeltga — Sef uS tog fyonom
mtb f)anben oct) ref te fyonom upp: ocf) fyan ftob upp.

9Ken dnnu ett brag tillägger eoangeliften, innan f)an lem*
nar benna märtoärbtga berdttelfe. Särjungarne fyabe fett fin
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9Jläftare gd titt »aga pd ett fatt, fom ide mäfenbfligen ffiljt

fig från beraö, oå) unbrabe nu, fymarför beraö i Sefu namn

uttalabe befallning ide t betta fall t)aft famma framgång, fom

eljeft attttb. ©erfor, tjeter bet, nar £an fom Ijem i fyufet,

frdgabe be £onom afftbeö: "£tt>t funbe ide nu brifma fyonom

ut?" oå) £an fmarabe bem: ©etta flaget fan genom in*

genting utfara utan genom bön oct) f af ta. (änbaft för

ett ytligt finne funna bcäfa Sefu orb ftd i motfatö till f)mab

£an nyf* förut fyabe talat om tronS maft ©et gifroeä en

mdngfalb af orbningar äfmen inom be onba anbarna» rtfe,

od? ben tro, fom förmår att befalla öfmer anbar af minbre

frcdr art, dr berför ide mu^en att bjuba öfmer ett fmårare

flag, fdbant ben f)dr omtalabe anben* mar. Sy tron dr ett lif

ocf) fdfom fdbant i en ftdnbig utmedling. £noab l)on dnnu ide

formar fdfom barn, bet förmår fyon fdfom yngling; fymab fyon

ej förmår fdfom yngling, bet förmår fyon t fin mannahaft.

Då) i)»ab fyon ide förmår, bå ^on dr förftoagab af en fptitt^

ranbe merffamfyet utåt etter af inre otroget, bet förmår ^on,

feban l)on åter famlat fig inför fin ®ub, åter ingått i bönen,

åter hungrat fig in i 2lnbenå fraft, åter förbjupat fig i bet

egna ttfmetS förfafanbe, i inre afböenbe — fort fagbt: bet för=

mår l)on genom bön oc^ f af ta. få ingen annan lodg ffatt

en Sefu lärjunge få erfara tronä maft, men på benna mag

ffatt fyan genom ©f>riftuö förmå allt t)\vab @ubS lottje dr.

^an ffatt erfara, att tron är fegern, fom öfmermtnner mertben

oc^ be§ furfte, då) fteg för fteg ffatt bet blifma ^onom en allt

mtåfare fanning: allting är möjligt för fyonom, fom tror.

Slmen.



140

gtoMig UufmUt inttt muMty åm.

SBtSbomen marber rätt gifmet af fina barn (9ftattf).

11: 19). ©etta orb af 3efu mun, fom miéferltgen ffuDc funna
toBaS på mer än ett fätt, forbrar för fftt förftåenbe, att mt
fafte en blid ttltbafa på bet fammanfyang, t tymilfet mår grdi*
fäte yttrat betfamma. £an l)abe talat till folfet om 3ol)an=
ue8 Siaren odj bermtb betygat, fmrufom 3ofyanne3 ide blott

roartt en profet i manlig mening, utan ännu berutöfmer bet

utomorbentliga @ub3 fänbebub, fom ffuHe gå omebelbart före
SReSftag. 9Reb ©öparen fyabe fålebeS ben af lag oå) profeter
bebåbabe meSfiaStiben reban ingått, oå) att böja [ig för fyanå
orb mar att bereba ftg för bet fommanbe ©ubSrffet. SOteb en
fa t)ög betybelfe af 3of)annee' fänbning f)abe nu odfå tyela

fättet för f)an§ uppträbanbe öfmerenéftämt. 3 fjelfma fitt

yttre lif l;abe tyan tafttagtt en förfafelfe, fom måfte påminna
om ben meft mörbabe blanb SéraelS gamla profeter od? ber-
tgenom äfmen för Séraeltten unberlätta tron på §an8 fänb-
ning. Sften långt ifrån att beraf mottaga bet rätta inttyäet,
l)abe ben otrogna belen af bet jubtfta folfet tmärtom af 3o-
f)anneS' profettjft ftränga lefnaböfätt tagit fig en föremänbntng
att icfe t)örfamma ben af fyanö mun gåenbe bättrtngefallelfen.
Man fjabe tttlffnfmit fyutt förfafelfe ett onbt urfprung oå)
lagt om $onom: f)an f)afmer bjefmulen, f)an är urftnntg,' $an
ar en mtUoanbe; oå) bermeb fyabe man bå metat att fritaga
ftg från förpligtelfen att lyfcna till ^anö mtttneébörb eller fna=
rare metat att göra bet till en pligt att icfe fykna berttll. 3ltt
nu fjärunber icfe legat någon upprtfttgfyet, bet mtfabe fig fe*
bermera Hart, bå Subarne lifa litet anammabe Sefu orb, e^uru.
£an icfe i fttt yttre lif iaUto^ ben ftränga förfafelfe, fom be
l)oö SofyumeS funnit få anftötlig. £är gjorbe be åter tia en
foremanbning, Ijmarför be ide aftabe på eoangeltum, juft bet,
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att be£ förfunnare på intet fatt fftljbe ftg från anbra menni=

jlor i fitt bagliga lif, ide tafttog några ftränga fpäfittngar

ocf) faftor. 5)en mannen, fabe be om 3efuö, är en frååfare

oå) minbrtnfare, publifanerå oå) fynbareS män.

©et mar alltfå ide ben eller ben åberopabe omftänbtgf)e=

ten, fom utgjorbe bet merfliga fytnbret för bem att troförfun^

nelfen om bet annalfanbe t)tmmelrifet, utan faftmer omilja

mot fjelfma fafen, inre motftånb mot ben gubomltga fattnin-

gen, i fymtlfen form fyon än bjöb fig. £ärom fyabe mår

grälfare erinrat fina åhörare, bå £an fåfom flutorb ttllabe:

Del) mtåbomen marber rätt gifmet, eller: mtebomen rätt*

färbtgaå af fina barn. 3 betta orb gifmer o§ nu ^erren ben

migttga lärbomen, att mt måfte ftå t ett perfonligt försal*

lanbe till @ub£ SBtöljet, få att l)on blifmer mår anbeliga mo-

ber oå) mt blifme femtes? barn, fom näras af 2ötöfyetem> orb

fåfom af ben anbeliga oförfalffabe mjölfen, om mt ffole fänna

fjennee mägar od) gifma rätt åt ^enneö fyanbltngöfätt. Sa
förft ffole mt fänna f)enne i fattning, men betta innebär bå

att fänna fyenne ide t ett form blott, tt) på betta fätt fan t)on

öfmerfmfmub ide fänna3, utan i alla be mej:lanbe former, i

fjmilfa f)on möter o§. Söt ffole bå ide mera i ett trångt par=

tifinne förargad på ben rtfa mångfatben af ben gubomltga SSHfr»

fyetenå uppenbarelfer, på famma gång mi få öppet öga för

fymab fom är äfta eller oäfta t företeelferna på bet anbeliga

områbet. 3de mer ffole mt meb föttälig förfärtef fråga, fyu-

rumiba bet är lag etter evangelium, fom f)är eller ber, af ben

eller ben prebtfanten förfunnaö, utan ^ellre fråga, fyurumtba

bet är lag af @ub, eoangelium af @ub, fom blifmer för=

fnnnabt, fråga f)urumiba förfunnelfen fler t Slnben^ fraft eller

efter menntffomentng oå) menniffomilja. Slnbenö en^et oå)

fanningenS grunb ffatt bå röja fig för o£ t allt, fom merftigen

omflutet af benna enf)et oå) uppmäter ur benna grunb, på

famma gång bet tillftällba, bet eftergjorba ffall upptädag få=

fom oanbettgt trotö all fin anbeliga t)ta oå) form.

Sefuö fjelf, fom är o§ af @ub gjorb till Söt^et, måfte

nu benna lag för all @ub§ rtfeS uppenbarelfe t merlben finna
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fin adraegentligafte tillämpning: ben t Sefug ©fyrtftug uppen=
barabe 2Stgf)eten rätifärbtgabeå migferligen af fina barn,

men ocffä enbaft af bem. (Snbaft be, fom fa rebltgt umgingog
meb fattningens orb, att be gäfmo orbetg fattning' rwn t fina

Wxtan oå) blefmo barn af ben Sfobe, fom t oå) meb tetta orb
tala^ till bem, enbaft be funbe erfänna bet gubomliga tcfe i

ett 0$ annat blott af bet Sefug talabe od) gjorbe, tt) pä betta

ftpcfabe fatt fan bet gubomltga öfmer^ufmub tcfe erfännag, utan
erfdnna bet^ gubomltga t allt 3e|u lif ocf) t bela £ang lära
oå) fa unbgd att falla ofmer be ftöteftenar, fom för ben natur=
liga menntffan atleftäbeg lago t ben mäg, ber £erren gtcf fram.
SKett fa fmära moro bod begfa ftöteftenar, att tcfe eng Sefu
närmafte lärjungar funbe lomma bem förbi, utan att mdn=
gen gdng falla beröfmer, tid be§ be omfiber upplefbe ben ftunb,
ba herren mdfte fdga till bem: t benna natt ffolen 3 alle
förargas t mig, taga anftöt af bet mig tteberfareg — ben
ftunb, bd be fommo att göra ett bjupt fall, men ett fall fom följ-
beg af en fullftdnbtg upprättelfe oå) af utruftanbe meb 8fobett8

nt)a fytmmelffa frafter.

93ien lärjungen dr tcfe mer dn 9Jiäftaren. £abe ©enne
tcfe funnat nnnna rdttfdrbtganbe af i)toat man, ja, tcfe eng
af fin ttbg för frontset oå) uppli)gntng meft anfebba man,
fa ffulle tcfe f)eller £ang lärjungar, ndr be lefbe oå) it)er=

fabe t fin 93iäftareg anba, funna päräfna ett fdbant erfdnnanbe.
Set nnfabe ftg tmärtom bd oå) jfall allttb »ffa fig, att ju
mera be lifna fin SWaftare till ftnnet, ju fybigare be låta fig

af £ang Slnbe regeras, ju mera be afbö mennijlfomerfen oå)

lefma fig in i 3e|u Ideliga Itf oå) i anben af £ang orb, befto
trängre flaO oå berag fretg Bltfaa, fom funna jfanfa bem
fitt erfdnnanbe oå) förtroenbe oå) förftd ben @ubg ndb, fom t

bm dr. ©e jlola alltmer fd erfara, ljuru fannt berag SKäftare
Idrbe, att bet dr af fina barn, af barnen allena, fom @ubg
28tg^et bltfnjer rdttfärbtgab. Södr te^t gtfmer o§ talanbe be=
mig därför. SSebjom £erren, att £an nulle mdlfigna be§ be=
traftanbe för mara fjdlar oå) låta o§ erfara fin fjeltge Slnbeg
frafttga biftdnb bermib.
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@t>. 3o$. 12: i-ic.

Ser bågar före påffa fom Scfuö till SBctfyanta, ter Snjaruö

n?ar, fom Ijabe nwtt beb, ben <£)an uppwäcfte ifrfin be böba. ©er

gjorbe be åt pottorn en natttrarb; ocfy Sftartfya tjenabe; men Säja*

rug »var en af bem, fom meb £>onom ttfl 6crbg fttto. S2Da tog SDf aria

ett pttnb fmerjelfe, af oförfalffab od? foftelig 9?arbug, ocf; fmorbe

Sefu rötter, cd) torfabc $and fötter meb fttt bar; od? bttfet uppft/tt*

beö meb luft af fmörjelfen. ©å fabe en af £mno lärjungar, Sttbaö,

(Simone fon, Sfcfyartotlj, fom £>onom förråba ffulle: «£>tui marbt icfe

benna fmörjelfen fålb för tre^unbrabe penningar, ocf? gtfrcen åt be

fattiga? ©et fabe l)an, tcfe bcrföre att ^an trårbabe % något om

be fattiga; »tan berföre att ijan roar en tjur, od> l;abe pungen, oc^

fur bet fom labeé beri. ©å fabe Sefttg: Såt benne tuara; ^on §aU

n?er bet 6ctt?arat till min Segrafningg bag. £9 be iaUio^a ()afn?en

S aattb när eber; men 9«ig fcafmen S icfe afltib. @S förnam

m^cfet folf af Sttbama, att $an »rar ber; oc^ fommo bit, icfe atte*

najt för 3c fu ffttll, utan ocf att be ffulle fe Sajaruc, ben ian upp^

träcft l)abe ifrån be böba. ©å råbflogo be öfiuerfte pvefteme, att

be ocf ffttffe bråpa Sajarug; tt; månge af gitbarna gingo bort för

tjang ffttll, oc^ trobbe på SefnS. ©agen berefter, när bet mqdna

feltet fom fommet t»ar tid t^ögtiben, t^örbe att 3'efué fom tia ge*

rufalem, togo be patmqtm'ftar, ocr) gingo ut emot ^onom, oc^ ro*

pabe: «£>oftanna; tinilftgnab mare ^«n, fem fommer i ©errang namn,

Sgraefg Äonnng. 9^en gefuö fåg en ung åéna, ode; fatte ftg ber*

uppå; fåfom ffrtftret är: ^Räbg icfe, bit botter 3t'on: ft, bin Äoming

fommer, ftttanbe pa en ågninnag fala. ©etta förftobo ^an6 lär*

jungar icfe i förfione: utan när 2>cfuö wax fört)ärligab, bå fommo

be t>åg, att betta mar flrifttet om tg>onom, oc^i att be l^abe tctta

gjort pottorn.

3 ben nu uppläfta afbelntngen af ben eoangeltf!a $tfto*

rien l^afme mt f)ört beffrtfntngen öfmer be ftfta drebeti)gelfer,

fom pd jorben bemifabeg ^erren (Sfyriftug. 28t finne ^onom

bermtb omgifmen af menntffor, fom t tron dlffabe oå) drabe

^onom ocf) fom oaftabt ben tyttre ringhet, t ^tt)ttfen ^an upp?

träbbe, bod f)abe öga för ben fyögfyet, fom gömbeg ber bafom.

©er berdttag 0% ^urufom £erren fatt till borbg ^og en man,

fyttilfen ^an botat från f)ang fpitdlffa oc^ fdlebeg dterffänft

dt famltfmet meb menniffor från bet förfärliga fjufbomgtiU=

ftanb, i imtlfet ^an mxit lefmanbe böb. Scfe unberligt, att
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benne man, ©tmott ben fpftåtfte, ffattabe bet fåfom en Ipcfa

att få eraottaga fetten t fttt cd) tjena pottorn meb fina

egobelat. Set mar tnufmelSutan ett bjertats bel)ef att få be=

mtfa ben gubemltge SBälgörareu fin toerbnab, mätmttja od)

tacffamt)et, fora bref honom att mib Sefu anfomft till éett)a=

nten tåta utgå en bjubntng od) ttUreba en aftonmålttb, tifa=

fpm bet oå mar ett bemts af £)errens nebtåtanbe färlef, att

^>an antog ben bjubtttngen cd) ingtcf t ©tmons \)uä för att

ber ttttbrmga ben ftfta fabbatSafton, fom |jatt ännu tjabe att

upplefioa på jorben. 9Jcen btanb gäftetnaS antal finne mt en

man, fom mar en ännu unberbarare mtnneSmårb af £>errenS

maft od) barmhärtighet, än ben från fin fpttälffa fyelabe ©tmon.

Sajaruö, fom tiabe warit böb, fom fura bågar fyabe

legat i grafmen, men af @ t; r
i
f t u 8 bltfnnt återupp=

mäcft titt liftoet, mar en af bem, fom meb ^onom
till borbö futto. Sen ifrån böben uppmäcfte Sajatus mar

genom fin blotta närmare unb borbet ben meft grtpanbe pre=

bitan om Sefu gubomltga nåb cd) maft, ett lifsleftoanbe fe=

gertecfen för herren od) -£anS fat. ^mitten bögtibltg ftätm

ning, "bmitfet emighetenS alltoar, förmtlbrabt od) förtjufwabt

genom Sefu umgänge, måfte icfe ^afma herrffat i betta fam=

qwäm! $åt unbfägnabes gäftema meb förfmafen af att fitta

till borbs i @ub§ rtfe; be mtbrörbeS i bet förbolba afeuflägt

från ben fytmmelffa werlben. Sölen olifa, ja, motfatta inträet

do) erfarenheter b,abe bod
3

äfroen f)är be närwaranbe alltefter

fin olifa trcsutmecfling od) fttt Dlifa fjälStillftånb. ©en ena

af ben till lifmet återfatlabe Sagari fpftrar, äJtartpa, finna

mt hår, lifafom mtb ett föregåenbe beföf af £>erren i be=

ra§ eget l)em, fpsfelfatt meb bnsltga beftpr od) anorbntm

gar för måttiben. 9Jiartf)a tjenabe, men fmn tjenabe t

färlefen; pennes tjenft mar ett uttrpcf af henneS ^jertas

mätmilja od) fjängtfroenfjet od) mar fåfom fåban, od) få länge

hon icfe förtorabe fig i bet pttre mångaf)anba, ett för ^erren

mälbehagltgt färlefgoffer, ti) ben gicf af tron, od) aEt bet fom
går af tron, bet behagar ^perren. Stfafå finne mt, att ben

anbra fpftern, Sftarta, icfe fyetler pär förnefabe bet finnetag,
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fom ^on mtb £erren§ föregåenbe beföf i beras $em

gatagt. Zx> enbaft ffenbart är hemtes förl)altanbe hat ett helt

annat, än mib bet tillfället, bå bon i anbattsfutl fttU|et |ott

mtb Sefu fötter od) hötbe £ans orb od) af £ans mun unb=

ficf bet' fföna mtttneSbörbet: »Utta l)afmer utmalt ben

bäfta belen, \)V>ilhn icfe ff att henne fråntagas. Ser

lj)Bttobc hon i ftitla begrunbning till Sefu orb, $&< upptraber

hon beftutfamt och utförer en l)anbting, fom blir föremal for

allas uppmärffambet: »tt> båba tillfällena är bet famna htm*

metffa finne, fom uppenbarar fig t)o8 henne, famraa tnatoanba

gfunbrtgtning t hennes anbetiga lif, fom pa olifa fatt gttmet

L till fänna. Sen älffabe 3Jtfiftareu8 närmare od) aipnett af

hennes brober Sajaruö, fittaube till botbS mib £ans ftba, ta er

elben af helig färlef uppflamma t hennes fjät. SJleb Itu tro

upptager hon uti fig bet högre lifweté frafter fom pmntgt

tiaftrömma henne, od) tmn fan icfe längre återhålla be tau]lor

af tacffamhet, botfärbigl)et od) genfärlet, ^wataf hon npPTDUeS.

Se frambrpta fåfom en mälbtg ftröm, fom länge återhållen

mnfiber genombrpter fina förbämningar od) ftöbar ofmer. ^

helig hån,förelfe fattar l)on ett atabafterfärit, fullt af bprbar,

oförfatffab SiarbuS - bet foftbarafte hon eger - cd) gjuter

beft tnnehåU ut ofmer 9)iäftaren cd) fmcrjer $anS fottet ber=

meb cd) torfar bem meb fitt här. Set bprbarafte mar henne

icfe för burbart att offra till en mcrbnabS= od) färlefsbetpgelle

inför éoncm, h^itfen genom fttt orb h«be renat hennes foerta

och uppfpllt bet meb @ubé färlef cd) återffänft henne ben al*

ffabe brobren till lifmet; od) när hon meb fitt forfwmW prpb=

nab betjenar ^an§ fötter, gifmer l)on bermeb tillfänna ftn bjupa

öbmjufhet inför ^erren. Set mar icfe en naturlig, blott

menffttgt rett färlef, fom bref henne till benna h«nbltng. £on

älffabe "i SefuS fin fjätS grälfare; bet loar inför flit _gubcm=

lige SJiäftareS fötter l)Ott tåg, när hon lag for ^e|u fottet.

S)hå funbe ingen af bem, fem mib borbet futto, pttra ett

ttcifmel cm tegeten af hennes ^jertelafl. m hennes uppfat

mat oförfalffabt, fåfom ben narbuS, hmatmeb hon begot fm

SrälfareS fötter, bet röjbe fig omtpännetigt t bltcf od) ma*
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fenbe, oå) mar be§utom mal fänbt t bet famqmäm, inom f)mtl=

fet ^ort nu befann ftg. 93ten oaffebt afftgtené renbet funbe

bod fjanbttngen t oå) för ftg finnan anftötlig, oå) måfte fa

ftnnaå af bem, fom ide anbeltgen funbe beböma benfamma.
Si) nelaS fan ide, att ben fyabe någonting utomorbentltgt f)o$

ftg od) att ben, ffyttab ut på bet fjmarbagliga lifmetä områbe,
martt fmärmtff etter lättfinntg oå) tabelmärb. £)d) en mar
iblanb borbSgdftema, fom f)elt oå) fallet lefbe t lag l)marbagitg=

l)et od) bermeb fafnabe grunbmilforet för bebömanbe af anbeltga

lifyttringar, ti) enbaft ben anbttge bebömer bet anbttga; od) flere

t&ow, fom tcfe fd mafabe öfmer ftg fjelfma oå) mårbabe fitt an=
beltga £iff

att be t benna ftunben ffulle fyafma tgenfänt bet

meb bäta Hfmet befldgtabe t qminnanS f)anbltng od) fattat

ben anbltga ffönfjeten af l;enne$ Jjänförelfe. £>mab fyon gjort

mar berätttgabt od) ffönt od) äbelt på tmåfalbig grunb, fjmaraf
ben ena lag t qminnanS eget fjätetillftånb, ben anbra t fjelfma
tillfallets beffaffenfjet £emte§ gerntng mar nemltgen å ena
ftban ett fannt uttr^d af ben fdrtef, fom ttppfytlbe femtes
fjät oå) f)jerta, od) d ben anbra ftban en frafttg profetia om
3efu nära föreftåenbe böb. £erren ttUabe femtes gerning en
fåban profettff bett)belfe, bd £an, rdttfdrbtganbe fyenne mot be
gjorba förebråelferna, fabe: lat f)enne mara, l)on f) af mer
bet bemarat till min begraftttngSbag. SBt funne mdl
tcfe af betta Sefu gttranbe fluta bcrtffl, att Waxitä mebmetna
afftgt martt att förmara benna fmörjelfe, till befc f)on en gdng
ffutle l)afma att begjuta fin £erre£ Hpfa lefamen meb ben=
famma oå) fd bemtfa fyonom ben ftfta äretjenften enligt 3ubar=
neg feb mtb fina begrafningar; oå) lifafå litet funne mt af Sefu
tftrattbe braga ben fltiifaifen, att I)on nu Hart tnfåg ftunbenS
betybelfe od)^ bet profettjTa t fin l)anbltng — $ort fullgjorbe
l)elt enfelt, fdmdl när f)on ttflförene nogräfnabt förmarabe ben
bärbara fmörjelfen, fom nu, när l)on gjorbe bet frtfofttgafte
bruf af benfamma, enbaft bet fom en aningsfull färlef tngaf
f?emte. 9#en mäl fäga o£ 6£)rtftt orb, att l)on bdbe t enaod)
anbra affeenbet martt lebb af ben gubomliga fjanb, fom fd ofta
ofänb af bem fjelfma, teber @ub£ utforabe barn t beraå orb oå)
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fyanblingar. Set gar bem, fåfom en @ubå man ndgonftäbeö

fyarfagt: ben gubomliga fortenen Ijat ofta fin fyanb meb i I)än=

betfer, fymtlfas orfafer man förft efteråt far infe. £)abe alle

be, fom mtb borbet futto, låtit ftg leba§ af famma oftynltga

fyanb, få t)abe be fattat f)anbtingen§ inre grunb, anat ögon=

biidets Ijöga bett)belfe od) fjelfme btifmit uppmärmbe af en

få elbtg färlef, få att be ide fumtat låta ftg förlebaö att tn=

ftämma t bet flanber, t)maruti en af borb£gäftenta briftigt

uttalabe fitt mot tntrt)cf af gubomltg färlef förf)årbnabe l)jerta.

St) oftörb af främmanbe beftånböbelar mar ej getter benna

förtroliga fret§. Éfmen l)är, fåfom merenbetö aHttb t merlben

äfmen ber bet är fom bäft, fyabe ocf morfretö rtfe fin målsman,

fom blef en rot till förbittring för anbra menlöfa, men obemafabe

fjälar. Subaö 3fct)artotl), fom rcban tängefeban förfafat tron od)

fftljt fitt ^jerta från £Kn:mtr men ännu bolbe fin onbffa unber

ffrtjmtertetö tädmantel, upptråbbe meb tillrättamtgntng mot

bet förmenta förflöfanbet af ®ub§ gåfmot oå) fabe: ^mi

marbt tcfe benna fmörjelfen fålb för tre^unbrabe

penningar ocfy gifmen åt be fattiga? ©jelf obarm^ertig

oc^ färlefélöö, beftraffabe ^)an bod t mätgörenf)etenö od) barm=

^erttg^etené namn ben af g^rtftt färlef uppft)llba qminnan

oå) på mtfct fätt (S^riftuö fjelf, för en yttring af l)enne3 an=

beltga lif, fom ^an f)marfen mtlle eller funbe fötftå. ^uru

lätt igenfänne mi ide t betta Subaö' beteenbe en ofj allamtb=

Idbanbe benägenhet att bölja lägre, egennt)tttga bemefelfegrun=

ber till måra orb oå) fyanbttngar unber ffen af nit för bet

fauna oå) rätta? 23år afunb, mår girighet, mårt l)ögmob,

mår rangfjufa f)afma btifmit förnärmabe, men mi bölje fftd=

ligt be§fa orena bemefelfegrunber till mårt uppträbanbe tde

blott för anbra, utan äfmen för o£ fjelfma, oå) nebttjfte mårt

fammete meb jlengrunber, bå bet mittnar emot o§ oå) öfmer=

tt)gar of} beröm, att mt Ijnge oå) ide göre fanntngem åt

ftrtben för egna förbelar gtfme mt ffen af en ftrtb för rätt=

mtfan, för näftan, ja, för @ub fjelf, Subarne^ öfmerfteprefter,

cilbfte od) ffriftlärbe föregåfmo ftg fämpa för fam^äHgorbntn=

gen§ beftånb, för läran§ renbet oc^ ben mofatffa tagens efter=
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lefnab, bd be föfte röbja 3efu§ur toägen; oå) SubaS 3fd)artotty

lat päffina omforg för be fattiga, bd t)an förbe fin girighets

talart oå) ftob fdrbig att för en fnöb ttrinning begå bet nebrt=

gafte förräbert. (Soattgeltftett afflöjar fyela läggeten af benna

l^attS ftnneSförfattning od) inre orenfyetmeb ben anmdrfningen:

bet fabe fyait tcfe berför, att ban luärbabe f ig något

om be fattiga, utan berför att fyan töar en tjuf ocfy

fyabe pungen ocfy bar bet fom labeS bert. 2(f man meb

fa ideligt finne lat ben £>eltge fig bebömas od) bömaS på

jorbett, oå) bet utan att l)ämna§ fig fjelf meb ett enba orb.

Jpan leb bet, att £)an8 tal oå) genungar pd bet argafte mifc

ttybbeS af rda, ofunntga, föttöltga menniffor, fom ingenting

beraf förftobo eller funbe förftä, emeban be moro frdmmanbe

för @ub t fitt inre, Ijelt od) t)ätlet bunbna tt>ib fött oå) roerlb.

SRen bubbelt tibanbe mdfte bod: herren tjafiua erfarit, bd mtf}=

Idnnanbct fom frdn bem, fom ftobo pottorn ndrmaft oå) ut=

gjorbe JpattS bagliga omgifntng. $an erfor uneferltgen bjupt

betta libanbe afmen nu, efyurn angreppet tcfe omebelbart gjorts

på «ponom fjelf, utan pä en genom trottS battb meb <po=

nom nära förbunben fjjdl. 5)len fyetuteS ratt lat $an ide faf=

löft förtrampaS. £)on l)abe drat pottorn meb allt I)U>ab l)on

förmdbbe: <£)att ärabe fyemte ttllbafa, i bet «£>an tcfe blott tog

i förfinar fyemteS gerntng, utan ocf gaf ben ett fyögt loforb.

Dd) att fd unbfd en bltcf af @ubS tt>älbel)ag, ett orb af 3efu

mun, bet öftoerwäger oänbttgt l)oS en dlffanbe fjdl allt "mexU

benS od) fötMungorS bdbe pris oå) flanber. Sdt fyenrte n>ara,

fabe «£>an; l)on fyafmer bet befarat till min begraf=

ningSbag. St) be fattige fyafmen 3 alltib nar eber,

men mig l)aftt)en 3 icfe alltib. £)d) enligt eoattgeliften

s
)Jiattl)ei berättelfe tillabe £erren beSfa orb: ©atttterltgett

fager 3ag eber: fytoar fom fyelft betta eoangelium rr>ar=

ber prebifabt i t)ela iDerlben, ffall ocf betta, fomtyon
gjorbe, fagbt roarba l)enne titt ämtnttelfe. herren
nnlle fyär rätt eftertrt)cfligt uufa, l)urufom #an fer od) bömer
t>ett annorlunba du menniffor, oå) l)uru ojftcfltgt bet fin*

liga, anbeligen ouppfyfta förftdnbet är att beböma anbeliga
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lifSpttringar. $>ämimtelfe beröm be^öftter icfe blott toerlbett,

fom lefrcer i bjup ofunntg^et om @ub oå) fullfomlig blittb=

tyt i anbeliga ting, utan äfmeu tron§ barn, fom »dl ^af»a

unbfdtt en begt)nnelfe till anbeltgt lif, men bocf lätt lata fig

föraS meb af bet allmänna tänfefättetS ftröm oå) fjuttfa till*

bafa fd oförmärft titt ben lägre ftdnbpunft, pd Ritten be borna

föttöttgt om anbeliga ting. ©en affätlige lärjungen lät fig

wiSferiigen tcfe titlrättaföraS af 9)]äftarenö aUmarliga, e^uru

bod fd milba rättelfe; men bjupt mdfte be öfrige fyaftoa blif*

mit föröbmjufabe, bd be funno fig Ijaftoa mifetagit fig t fitt

omböme änba ber^än, att be ftanbrat en gerning, fom bera^

^äftare icfe blott ide ogillabe, utan meb bet ^ögfta loforb

ärabe. ©e mdfte till fin blt)gfet finna, att be rdbfört fig meb

fött od)
P

blob oå) gtfwtt rätt dt fitt eget menffltga tt)cfe, bet

iöttöltga finnet, men förfafat att lt)ba fitt fam»ctc8 inncrfta

fänfla o$ fanningcnS Stnbe, fom ber mtttnabe; oc^ be mafte

nn pd m?tt lära ben fd ofta in^emtabe lärbomen, ^uru omöj=

ligt bet är att wanbra @ubö todg od) efterfölja fin grälfare

utan oafldtlig uppmärffam^et pd fig fjelf, reblig förfafelfe af

roerlben, innerlig oc^ ftunblig lärafttg^et i ^jerta oc^ ftnne.

s)Jtdtte »t af fdbana mänö felfteg lära o^ att toara i rabb^aga

oå) tcfe förlita o§ pd watt eget f)jerta! 3 fattning, bet for*

brås någonting mer ätt ett allmänt finne för bet fom i werl*

ben fallas rätt o* gobt, mer ätt ett wtfet matt af bofftafS*

förftdnb t @ubS Drb o^ öfnittg i anbeltgt tal, för att i fitt

famttb funna erfänna S^rifti 3litbeS toerfningar för ^wab^be

äro od) rätt funna urffilja od) böma om galten af anbeltga

UfSt)ttringar. 6l)rifti 3lnbeS merfrtittgar oc^ ttdbegdftoor

fyafroa bocf tcfe fina rötter i bentta tibeitS oc^> werlbenö för*

f)ällattbett, utan i emtg^eten, t ben tiKfommanbe merlbett, oc^

mdfte, för att rätt bebömaS, feS fdfom uppettbarelfer af bert

bögre werlben i benna lägre tverlb. Då) ju äblare be äro, ju

mera omebelbart be röja fitt {jögboma, bimmelffa urfpruttg,

Defto mera ffota be anfeS båraftiga, befto bjupare mtfefätt-

nanbe ffela be röna af bem, fom meb finne od) f)jerta tillföra

»enna merlben, meb fin btftan ocf) traftan äro ^emma i be när-
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toaranbe lingen, ©en naturliga btigben, ben menffltga äri$=

bomen, ben bofftafliga jtriftfunffapen ffola ide funna borttaga

bet tdcfelfe, fom Emtbrar of; att fe ©ubs rife od) igenfdnna

be§ uppenbarelfer, fmulfa unber toerfanbe former bod förblifma

en od) famma Jlnbeö roerfnmgar. 5ftej, »t 3 bomen, @ubö
mtébom, rättfärbtgaö enbaft af fina barn.

©fyriftt fanna Iprlaö ^tftorta l)ar i alla tiber lemnat mja
benuS till befräftelfe på betta förfyåöanbe, 3Äen för att t

fjelfma ©friften finna ett ytterligare prof titt belysning l)äraf,

be^öfme tox ide ga längre än titt ben itllbragelfe, fom omta*
la3 t fenare belett af mar tcyt ©en fyanblar om ©fyrifti intag

t Serufalem. ©et mar, fäfom nu reban fyaftoe nämnt, ben

fifta fabbat^aftonen herren itttbragte pä jorben, bd 9Jtarta

af SSetfyanten begöt pottorn meb fntörjelfen. SMtiben i ©t=
mcttS ^uö egbe nemligen rum aftonen före ben bag, bäSefuö
Ijogttbltgen tntågabe i Serufalem. £>d) intaget i ftaben tn=

träffabe efter all fannoltfljef på ttecfanS förfta bag, motftoa=

ranbe benna loär ©önbag. (ämcttertib fyabe rtyftet om Sakari

uppioäcfelfe od) om Sefu anfomft titt Sesamen fpribt ftg blanb
bet till fyögttben talrtft förfamlabe folfei ©rtfne af begår att

fe ben unbergöranbe profeten od) ben af £onom upptoädte

Sajame, fyabe mänga memtiffor ffynbat ut ttH 33etljanten. SBar
bet m$et8begaret, fom fporrabe mdnga, få fafnabeS bod tcfe

be, fom tmlle öfmertyga ftg om fanmftgen af bet förtuänanbe

r^ftet od) fom, när be funno bet befräftabt, trobbe pd Seiuö.
äödr text fager: SJtånge af Subarne gingo bort för 8a=
jart ffnll ocf) txohbe pd ScfuS. £mab trobbe be bd om
£>onom? Se gjorbe ingen l)emttgl)et beraf, bcSfa ofonfttabe

menntffor, ty beraS bjertan tooro öfmerfulla af @ub8 lof, få=
fom kartas af Sefu fdrlef, od) be funbe tcfe mer unbertrt)da

be rörelfer af tyelig gläbje, fom @ubö 2lnbe framfattabe. SBtb
unberrattelfen beröm, att 3efu3 nalfabeS ftaben, togo be palm*
qmiftar oel) gingo ut emot £)onom ocf) ropabe: $o)u
anna! SBalftgnab toare §an, fom fommer i ^erranö
namn, SSraels Äonung. ©e fyelfabe Jjonora fålebeSfåfom
ben meöfianffe Äonungen. SDieb t)jertan fattabe af ben petige
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Sfttbe uppftämbe be ©ion£ fonungSltga ^Uningörop. ©ocf,

$urn ffönt allt betta än toar — fäfom mifeljub o* pbeife

fltngabe bet i oomffuma öron. garifeerne funno ftg farabe

od)'be fabe titt £erren: SMftare, näp§ bina lärjungar.

Särom t)är åter, f)urtt oförmögen ben naturliga menntffan är, ben

formfromme få toäl fom ben ofromme, att fatta bet fom ®ub8

Sfobc ttt(l)örer. ©åfom ben böfme ingenting I)ör od) ben bltnbe

ingenting fer, fd förbltfmer ben oomtoänba menniffan oberörb

af ®ubö rtteB [fönafte uppenbaretfer od) toarfebttftoer ingen-

ting af beraö l)ärligl)et.
f,

2Jieb feenbe ögon fe be intet od) meb

^öranbe öron ^öra be intet." gör att bttfwa anbeligen feenbe

mafte m omioänba oft från bet fötMtga finne, fom af natu-

ren räber ^8 ofe alla od) otinlforligen gör ofe BKnba t anbe=

liga ting; utan perfonlig omtoänbelfe fan ingen, trotä allt

^oab ^au wt om farifeernaö oriftiga fätt att böma, unbga

att lifafullt i fin famttb göra ftg ff^lbtg till famma fel fom

be pd fin tib. SBt mdfte tränga fram till fännebom af ben

hemliga otroöft)nben, mobren titt all förbttnbelfe, genom fcwlHen

»t giftoe mårt l)jerta åt mertben o$ tjette ^enneö förberfliga tu=

ftar. @d länge wt äre bunbne i otron, ffall tcfe @ub3 fdrlef,

om än fd mt)cfet betygab, funna flå an pd toara ^jertatt, hfa

litet fom bet förnuftiga talet fan fattag af ben finneöflöe etter

berufabe; oå) m ffole bd meb att todr nttälffan för fanntng

oé rätt oc^ bt)gb bod inför ©ub befinna^ ffrt)mtare, fom

t qrunben mena ftg fjetfma i all ting oc^ böma efter blotta

utfeenbet, böma en färlef8lö8 bom oå) bermeb förboma ftg

fjetftoa. r, „ . , r
.

©en ftor^et, ^oaraf toertben berömmer ftg, ar en fjelfnu|t

ftorbet oå) ^cnncS fettar» bebrtfter, fd lt)fanbe be än ma mara,

bahoa fdfom fdbana intet toerfltgt toärbe inför @ub oc^ berae

minne intet ^eber8rum i be ^eliga ^äfberna. SRen ben are*

betygrife SJiarta af Sesamen bemtfabe fin SKdftare pa jorben,

ben ^ar meb Sefu (^rtfti eoangettum gdtt titt ben fenafte

eftertoertb oå) ffatt framgent intill bagarnas ättbe göraS fanb

t merlben, till ett nuttneöbörb beröm, att gerntngar gjorba i

@ub, tron8 oé färtefenJ gerntngar, äro i etotg dtanfa f)o8
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pottorn od) albrtg förgå, «penne till dm t nn elfe, fager ut*

trtjcfltgen »är grdlfare, ffufle ben förtunnas, l)»arl)elft eoange=

lium cm rifet blef»e förfunnabt. @t;rtftt ftyrfa bar od fina

fyjeltar od) fina ftower! att mtnnaS, men tcfe l)jeltar genom

ftprfan af en fötWtg arm, tcfe ftonoerf fom dbraga fig Ijo*

pené beunbran. ©drafttgt, emeban mot fjelf»a fafenS natnr

ftrtbanbe, »ore bet berför att fira beraé minne efter menntffo-

fatt meb tyttre [tåt od) granna tal od) prunfanbe loforb, fdfom

»erlben afgubtfft brufar. 9Jien för»änbt dr bet o ef att tid

ett förment uppl)öjanbe af (5l)rtfti allena gällanbe ära förgäta

be fyeligaé minne, todrtemot betta $erren8 eget orb: "betjlall

ffigaö jjenne till ämtnnelfe." ©e böra iI)ägfomma§ i förfam*

lingen, beåfa petiga män od) q»tnnor, men fdfom mönfterbtb=

ber af fyelig tro od) alltuppoffranbe färlei ©enom tron tiU

3efuö od) färlefen titt 3efu3 »ar bet, fom Söiarta af Set^a*

nien ficf fraft att fatta dfibo all menntjfofruftan, alla ffygga

betänfttgfyeter, all beräfnanbe egemttytta, od) göra en gerning,

IjtoarS rt)fte $ar fprtbt ftg i fyela ben djrtftna fyrfan, lifafom

mäöuften af f)enne$ falf»a nppfyllbe f)ela l)ufet, ber fyon ut=

göt ben. Söt efterfomme Sefn utmaning att ära IjenneS

minne, bd »i ära ben tro, fom i fyenne »ar, odj ga till ben

fälla, f)»arur I)on meb fin troS törftanbe läppar l)ar inbrucftt

glöbanbe fyänförelfe od) l)»tlfenå lef»anbe »ätten fom ^enne att

glömma en »erlb full af fäfängltgf)ct od) ffänfte fyenne en

tros»i§l)et, fom ingen motfägelfe fnnbe beröf»a fyenne.

9tu »dl, mtne ätffabe, benna fälla är tillgänglig äf»en

för o§. 3efu3 (Jfyriftuå är benfamme i gar ocl) i bag
ocl) i e»igf)et. Dd) enf)»ar af ofj gäller £anö rop: l)»tlf en

fom törftar, l)an fomme till mig ocl) brtcfe. 3Bt l)af»e

fyört mera om £>an§ unberbara gerntngar, än be 3ubar,

fom »ib rtyftet om Sajari upp»äcfelfe gingo ut emot £onom.
Sätom o§ beraf be»efa£, att meb bem t)t)Ua £onom fdfom
»är honung. Säggom för £an3 fötter offren af »dr botfär=

big^et, »dr befännelfe, »dra tärar od) böner. 23ebjom £0=
nom, fom genom fin böb fyar föpt o| till fin egenbom, att

£an ocf »ille genom fin 3lnbe omffära »dra l)jertan, fd att
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»i i fattning ma tillföra £onom od) fdfom barn af £an3

2lnbe gtf»a rätt dt ben SBtSfyet, fom uppenbarar fig t allt

@ub3 »erf od) alla @ubS »ägar. 2Bt ftd bd ide mer titt

beefa i ett främmanbe fört)ällanbe, fdfom blotta äffäbate,

utan »i dre anbelige b el t a g are i allt bet fom f)örer @ubå

rife till, fd i forntib fom nuttb. £>d) om »i anbetigett tage

bel meb bem, fom ärabe SefuS meb ett fröjbefullt ^ofianna,

när £an för fifta gängen nalfabeö bet gamla Serufalem, bd

flple »i ocf en gdng taga bel meb ®ufcä folf , bd betta meb mja

tungor ffaU ^elfa fin honung på ^anö u^enbarelfeö bag od>

meb nt) l)änföretfe Yo\a bet urgamla ^DntngS^et t ©ton,

^»art bd ^immel od) jorb ffola inftämma: äödlftgnab »are

^)an, fom fommer i ^erratté namn. 2lmen.
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%cxt: ftcmtc aften af (Sljrijtt libanbcö Ijijiorta,

Stlffabe t <£)erranom! 33i l;afme §ört ben af be ftyraetxm=

gettftetttaS mebbelanben till ett fyett fammanftällba berdttelfen

om 3efu böb. Senna tiHbragelfe dr meb alla fina fdrfftlba

öttiftdnbtg^eter t oå) för fig ben fraftigafte prebifan 1 1 XX menff-

Itgt)eten, mäftig, efymar ben btifmer anantmab, att nppmäda

ur fi)nben3 btfb äfmen bet fyärbaft infomnabe f)jerta oå) att

ingjuta förlätelfcnö tröft äfmen t bet af fmtbeu meft fargabe

fammete. 9)ttubre än nägonfin äro l)är be egna tilläggen cd;

menniffofonften§ utfttyrfel på fin plaU. 3n mera omebetbart

ben libanbe grdlfarenå egen btlb, fytinlfen etfangeltfterna tednat

meb fa äffäbliga brag, tan mtb en fäban betraftelfe tilltala

l^jertat, beftp bättre l)ar ocf beiraftelfen motfmarat fift änba=

mål. herren gifroe o£ bd ndb att icfe genom menntffoorbenS

oå) menntffotanfarnaö fmagfyet lägga fytnber i mägen för bet

mucbelbara uppbltdanbet till mår anbaftö fyoga oå) f)eliga

föremål!

Nanfafningen inför ben anbeliga fttyrelfen oå) ben tr>erlbö=

liga bomaren mar änbab, orättfärbtgfyeten l)abe fegrat, ben

enbe Stdttfdrbtge "blanb mcnnifforS barn mar t ben menffltga

rättmtfanö namn bömb till böben. £)mab ff^Ic un tdttfa t)är=

unb? £>afme mt mät att förunbra of$ beröfmer, fyuru sPtlatuy

funbe mara få fmag ocf) menntffofruftanbe eller ^uru be öf=

merfte prefterna oå) be ffrifttärbe funbe gå få långt i fin afunb

oå) fyätfffyet? 9tej, mtne ätffabe, fåbant more tetfen till brtft på

all bjupare uppfattning af bet, fom t)är tillbrager fig. £)mab

mt fyärmib böre betänfa, bet är: fymartfyän man fommer genom

att t)i)lla falffa grunbfatfer eller genom att utan grunbfatfer

låta fig leba§ af flertalets milja oå) följa meb ftrömmen af
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ben allmänna meningen. 2£t måfte t)är lära, fynru fannt bet

ar, att bet inför menntffor rdttfdrbtga mången gång enbaft

genom fyanbltngens fornt ffttjer fig från bet fmärafte bofftyde,

oå) mtbfämnW att ben grunbfatö, efter fymilfen ©fjrtftuy

bömbeö till böben, gör fig gällanbe öfmerallt i ben ofc

omgifmaube merlbeu, fåmäl fom i eget bröft, l)marf)elft ordtt*

färbigfyeten3 anbe dr råöaube i afunbenö, t)ögmobetö, gtrtg=

IjetenS, mälluftettö eller menntj?ofruftaue> ffepnab. 9idtt betrak

tab, ffall ©fyrifti böböbom mifa fig mara ett mer! af l)ela ben

från @nb affallna, af fin otro förblinbabe od) af mörfretö

maft befyerrffabe menfftigi)eten, fom bermtb tanabe fig till ett

merftygför afgrunbölögnenö l)at mot ben gubomltga fammtgen.

£t) äfmen mtb fina mtnbre fmdra utbrott är bod onbffantfitt

grunb af famma objurönatur, fom l)ou mar t)oö ben förmilbabe

folff)op, fom ropabe pä Sefu foröfäftelje. ©nbaft genom att

^botfärbigt mtbfännaö benna grunb oå). i l)jertat utgd från

benfamma od; taga uppd fig lärjuugaforfet fan mau till

fttt inre ffitja fig från bet flägte, fom bömt t)ärligl)etenö ^erre

till böben. 2Ödr omilja mot beöfa orättfärbiga bomare od)

benna blobtörftiga menighet ffall bd förmanbtaö till en omilja

mot bet mörfer, fom förblinbabe bem od) fom ide är främ=

manbe för någon tblanb ofe. ©d måfte mt låta ofe fjelfma

bömaö af fauningen, när mt gd att betrafta ben libanbe grdl=

faren, oå) ide utan botfmdrta följa bet forgtiga tag, fom upp=

bryter från
s])ttati rdb^uö, för att genom Serufatemö gator

framffrtba till ©otgat^a.

Ärtggfneftame labe bet tunga forfet pd Sltertöfarenö |fuU

bror, men aål ^abe ide mara ft)nber gjort bet till en fyögre

nöbmänbigbet för Sefuö att bära forfet, fa fyabe bcöfe frige-

fneftar ide funnat pålägga ^onom bet, Xtfa litet fomjPilatuö

^abe förmatt att böma ^erren bertill, om ide ben matten bXif=

mit t)onom gtfmen ofmanefter. gör mdra f^nberö ffull mdfte

Sefuö oaffortabt liba att benna ffymf oå) mifel)anbltng. Sal

tmingabe fneftarne febermera ben af marfen infommanbe ©i*

mon att bära forfet efter Sefuö, men betta gjorbe be mtöfer^

ligen ide af mebttbfamf)et mot £errett, utan fnarare af omforg
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för fin egen beqrodmligfyet, emebcur be eljeft mdftc befara att

blifroa alltför länge uppefyällna pä trägen. ®jelfroe mitle be

för ingen bel äfroeniyra att nöbgaS lägga fyanb luib börban; ed)

ttoiftoetöutatt roar bet ide fa mydet befroäret, fem faftmera

roanfyebern, nefan, fynritfett berifrän afffrdtfte bem. ©äbana

rooro be omftänbigfyeter, nnber fyroilfa Söertbeförfonaren förbeå

till böben. 23dranbe roerlbenä fynbaffulb, mdfte £>an od un=

ber ben bjupafte fmdlef bara bet förbannelfenö träb, på fyroilfet

cnbaft be gröffte förbrytare afftraffabeå. ©e fyar, o roertb, fyroab

bn dr t all bin fäfängliga glan§, od) böm fjelf fyroab big roän=

tar t ben toerlb, ber fynbaren fjelf ffall nmgdlla fin ffulb.

©erfor, latom oj$ ga in i o£ fjelftra od) betdnfa ©ub3 rätt=

fdrbigfyetS bom, när roi fe på @ubå Sam, fem lebeö till flagt=

ning. (änbaft fa ffole rot of} fjelfroa till todlfignelfe bevittna

benna tillbragelfe ocfy meb mårt beltaganbe dra £onom, fom

bär bar forfet.

Sy ide meb fyroarje beltaganbe dra rot £>onom, fcmför=

fonanbe leb för roerlbenS fynb. £anö egen mun betygar bet,

bd &an, efyuru nebtrydt nnber ben tnnga foråbörban, roarfun=

famt tilltalar be folffyopen ätfötjanbe qroinnorna, fom grdto

ocfy ömfabe fig öfroer £)onom. Sill beöfa roänber 3efu3

fig om ocfy fager: 3 3erufalem3 böttrar, gråten icfe

öfroer 9JJig, ntan gråten öfroer eber
f jclf roa ocfy öf tt>er

ebra barn. St) fe, be bågar roarba fommanbe, på

fyroilfa beffolafdga: ©altga ä ro be ofruf tfamtna ocfy be

qroebar, fom icfe f öbt fy af ma, o c t) be fpenar, f om ingen

fyafroa bi gifroit. 55 d ffola be begynna f aga till bergen:

galler öfroer ofö! ocfy till fyögarna: ©fyler of öl Sy dr

bettaffebt på bet fdrffa trdbet, fyroab ffall bd ffe på bet

torra, ©tannom ett ögonblicf begrunbanbe inför betta 3efu

afffebStal till 3erufalemö qrotnnor. 3de förebrdbbe £an bem

beraå tårar eller förmenabe <pan bem beltaganbeté fdnfla, af

fyroilfen beras tårar rooro ett få natnrligt uttrycf. Set roar

faftmera ett roebermäle af fin erfänsla £an gaf bem, i bet

»pan förmananbe roifabe, fynrn be på ett för fig fjelfroa fruft=
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bdranbe fatt ffnlle taga bel i bet, fom nn få bjupt rörbe bem,

ocfy på famma gdng funna beroifa £onom en roerflig ärebety=

gelfe meb fitt beltaganbe. SEBdl roar bet en forgenö btlb $w
nu framftäUbe, men om be meb rätta ögon, i tro på JpanS

perfon od) £>ané fat, betraftabe ben bilben, få ffulle ben för

beraö ananbe finne framfalk en annan, fom förft rätt erbjöbe

ett ämne för forg ocfy tdrar. Sy tillfälligt fmtbe bod mtnft

af allt bet libanbe roara, fom öfroergid ©ub§ ^eltge. $abe

dn menntfforö onbffa bragt |)onom beruti, få fyabe fyou bod

ide fyaft maft att göra bet, om ide en ©ubSbom legat bet*

unber. 3>)lett fyroab fumteö roäl fyoå <ponom, fyroaröfroer en

fdban bom mdfte gå? Sid! intet annat, dn bet naturfamman*

fyang, i fyroilfet £an ftob meb bet fynbiga menniffofldgtet od)

ndrmaft meb bet jubtffa fotfet. £an roar roäl bet frtffa, af

©ubomenö liföfraft genomträngba trdbet, fom till fittinnetfta

ide funbe af böbeno förftörelfe angripas; men till fin natur-

liga menniffa roar «£>an bod upprunnen ur en jorb, öfroer

fyroilfen böböbomenö förbannelfe, ja, mi^gerntngömannaböbenö

förbannelfe fyrotlabe. gör fin perfon fyabe ^pan roiö]eiitgen nar

fom fyelft funnat uppryda fin menfftiga naturö rötter ur benna

fin meb fynbiga menniffor gemenfamma grunb od; omplantera

fig i en fytmmelff jorb, men bermeb fyabe §an bd odfä löö--

rydt fig från möjligfyeten att taga mennifforna meb fig till

gabren od) blifroa beraS grälfare. 9iär Sjan i fin barmfyer^

tigfyet roille förbtifroa benna fallelfe trogen, få mdfte $axi

od förblifroa i bet naturfammanfyang meb fynbareö flagte, i

fyrotlfet $an inträbt genom att af menniffa antaga menfftig

natur. 93?en åter, förblifroanbe i förbinbelfen af liföenfyet meb

rodrt flagte, funbe £)an ide ingd i fin fydrligfyet pd ndgon

annan rodg, dn ben bittra libanbeöroäg, fom £>an nu fyabe be=

trdbt. «£an mdfte bd träffad af ©ubö rorebeöbom od; i fraft

af benfamma bo en mi^gerntngemanö fmdrtfamma od) ffymf=

liga böb. ©et roar ®ubö bömaube od) ftraffanbe rättfärbig=

fyet, fom fydrutt uppenbarabe fig. 9Jten d anbra fiban leb Sjan

ju benna böb ide för ndgon fin ffulb eller brottéttgfyet, utan

enbaft för bet, fom <pan fyabe uti fig af roar natur. £)ane
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libanbe mdfte bd, meb trons oga betraftabt, brifma enfroar af

o§ in till ftg fjetf ocf) fomma o§ att befinna, t>tuab fjmar

ocfy en fynbig menniffa far att mänta, om fon förbltfmer t

fina fynber. St) far nn betta f tett pä bet frtffa träbet,

fmab f f a 1 1 bd ffe pä bet torra?

Set mar obemefltgfetett af @nbé bömanbe rättfärbigfet

öfmer bet obotfärbtga Särad od) ben obotfärbtga merlbett,

fäban ben tåt fig ana3 af bet Itbattbe, fom nit öfmergiif £)onom,
ben i fin perfon ffulbfrte, men t en ffulbbelaftab menffltgfet

tnt)tnpabe ^enntflofottett — bet mar, fdge un, benna obemef=

liga bom^rättfärbtgfet, fom ben tmber forfet nebböjbe Éierlö*

faren mtlle lägga på be grdtanbe qminnornaö fjertan, för att

bermeb nppxoåda bem till fänfla af bera3 egen oå) be^aö folfé

ft)nbaffulb. St) fa ffnlle be tårar, fom be nn gräto af ben
naturliga fättflanS rörelfe, förmanblaS till feta tdrar af en
brinnanbe botfärbtgfet, ocf frdn en ofruftbar fänflot)ttriug

ffnlle be fomma till en botfmdrta, fom t finom tib ffnlle bära
rättfärbigfetenö äbla fruft för bem fjetfma. Sften i faroting

fafme mi ide minbre orfaf än besja Serufalemö böttrar att

grdta öfmer o£ fjelfma ocf mara barn. St) ide minbre mtfr,

än bomen mar öfmer bet 3nbtffa folfetö förtorfabe träb, är

ben bom, fom en gdng — od) fmem töet furu fnart? — ffall

öfmergå be frdn (SfrtftuS affälliga cfrtftna folfeti. £>cf fa
mt)det fruftanömärbare ffall benna bom mara, fom ben ndb
martt ftörre, fom far blifmit mtprufab, föraftab od) förtrctm*

pab. Sätom o§ berför ännu i bag taga till fjertat ben forö=

bäranbe Äärlefens orb ocf beraf bemcfaö till ben felfofamma
forg, fom merfar bättring till faligfet.

9)?en följom än mtbare betta märfmärbiga tag, fom ldng=
famt rörer fig genom SerufatemS gator. Scfe mar ^rälfare
enfam är föremal för folffopertg tujftfna blidar. Set förbe
meb till fullftänbigfeten af $an$ förnebring, att £an ffnlle

utföras till afrättoplatfen i grofma förbrytaren fätlffap od) fä=
lebeö af ofunnigfeten, ben mälmenanbe fdmäl fom ben ttla=
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finnabe, £>elt od) f ället anfeS od) befanblaS fdfom more fan ett

af bem. Säbant fränfer mången gdng ett äbelt finne mer
f

än froppsliga fmärtor, od) enbaft $an, fom tog af fin gaberä

fanb all ben orätt, fom menniffor tillfogabe pottorn, funbe

liba benna fft)mf utan en enba rörelfe af fnot eller flagatu

St) genom @ub3 förbolba ftt)retfe ffebbe bet, att ber ocf ut*

lebbeå tmd anbre, ogerningSmän, meb pottorn till

att aflifmaS. tfiätt djfdbligt ffnlle bet bertgenom framftällaS,

att £an mdfte gifma fig unber ben ©ubåbom, fom fmtlabe

öfmer o£, od) ttU bet t)ttre bltfma, l)mab mt i merfltgf eten moro

inför @ub — lifbömba brottslingar, på bet $an feban i fitt

förfärltgabe tillftänb ffnlle genom fig fjelf funna göra ofj till

bet fom $an mar afemtgfet— till rättfärbtggjorba @ub3 barn

od) arfmingar af ben emiga farligheten, £)an mdfte nebftiga

få bjupt, fom mt fallit, för att funna räda o£j frälfarefanben.

©dban mar lagen för mar dterlööning oå) ^an u^ft)llbe be^

t)tterfta forbran, bd «£>an gaf fitt lif i böben ocl) marbt
ogerningémän lif räfnab. bjuber »pan nu att på

f|elffännebomen§ mäg, förmebelft f)jertlig botfärbig^et, nebftiga

efter ^onom t bet bjup, fjmaruti mt fdfom ft)nbare befinna o§

inför @ub, på bet mi mdtte funna fatta ben frälfaret)anb,

fmilfen fan ber fd trofaft bjuber o£ od) meb f)mtlfen $an
förmår att lyfta of} upp ur allt fynbenå elänbe.

£)mfiber befteg£ bd @olgatl)aö ^öjb, ber be fifta, men
bittrafte bropparna af fmärtanö od) förnebringenö falf ffnlle

tömmar Sen naturliga fän^lan gör, att mt eljeft meb affft)

mcinbe o§ bort frdn uppträbeu, fom fafma ndgon liffet meb

bet, fom f)är tillbrog fig, od) att mi ogerna uppltfma minnet

beraf. 9)fen fär, d)riftne! mdfte be mefa naturfän^lorna mtfa

för färlefenö f)ögre oc^ äblare fänölor. St) är bet ide mdr

tjimmelffe S8än, mdrt flägte§ SSälgörare, mdr grälfare, ^perre

oå) Äonung, fom fär liber qmal oå) fft)mf? £)d) liber £>an bet

ide allt för mdr ffull ? @Her funne mi tänfa, att ndgon enba

omftänbigf)et mtb atlt bet, fom l)är öfmergtd ^erren, f)ärrörbe

af flump od) tcfe fabe fin pgre betybelfe för mdr dterlö^ning,

icfe förbe meb till ben förfonanbe offerfanbling ^an på ®oU
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gatfya xitförbe? $eUte berför, dit att meb ett gubförgäten

toerlb måttia bort bltcfcn från ©olgatljaä fa-för od) föfa fin

ro t menniffofyioimlet od) menniffoioerfen odj mätta fin ftn=

neluft i fött oå) fdfdngligljet, låtom ofe meb ett nytert finne

od) fcebjanbe fyjerta afta uppd allt bet fttdtffuUa, unberfuKa od)

näbefulla, fom l)är tillbrager fig. Set fM, genom tron pd £0=

nom fom liber, lata o§ förftä, l)ioilfa fmärtebarn lot dre od)

fyuru bt)r rodr förlovning I)ar wvAt

Sä nu allt loar färbtgt till forSfäftelfen, gäfioo pottorn

Irtgåfneftarne bemt)rrabt min, eller ättifa, blanbab

meb galla, att bricfa. Set mar feb
f
att man räcfte be ottjä*

liga, fom ffulle unbergd en fa längfam cd) qroalfuH böb, en ftarf

ru§gtfroanbe brijef, för att bertgenom i ndgon mon beböjnoa be

be olibeliga fmdrtorna. Se gforbe nu fa äfioen meb Sefus,

men när £an fmafat bet, lotlle £>an tcfe bricfa bet.

$an8 böb loar en friioillig offerbob od) meb flått mebroetanbe

fyöfbeö bet fyonom att .möta ben. 2tf bet tillbjubna meblet

lunbe $art fälebeö tcfe begagna fig. 9)ien ide nog bermeb,

att anbubet tcfe berebbe pottorn ndgon linbrtng. ©et mdfte

ännu bertill lägga en ni) tt)ngb i £an3 libanbeS loägffäl, t

bet att bet innebar ett fwdrt mtpinnanbe af Ijanö fyöga feb=

ligget, af £anö loäfenbeS renbet ©tynbare anfägo £onom fd*

fom fynbare od) funbe berför lata ben tanfen l)oö fig upp*

fomma, att £an ffulle ^dtla till gobo meb ett fd förnebranbe

mebel att linbra plågorna, fom ruSbrt)cfen ix>ar. £uru bjupt

betta mtfefdmtanbe mdfte fyaftoa fränft ^errenö fyeltga fjäl

funne voi föreftälla ofj, ont rot ndgon gdng fjelfioe erfarit,

5)uru bjupt bet fårar, när mebmenntffor tittffrifma ofc affigter,

fom ivi ide blott ide fyafwa l)aft, utan fom rent af ftd i

ftrib meb lodrt tänfe= od) äffäbntngöfätt od) innebära ettmifc

fännanbe af fyela lodr febltga ftänbpunft.

9iu följbe bet ffymftiga affläbanbet, neblägganbet, ut*

fträdanbet, faftfptfanbet. £ir>ab ffole toi fäga fyärtiH? Sen

eoangeliffa berättelfen l)ar intet orb om beöfa enfftlbfyeter.

Sen ffilbrar äfioen bet meft oerfyörba od) fftdelfebtgra, fdfom

allt annat, i åter^ållfamma orb od) öftoerlemnar dt ben an=
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bafttga färlefen bilbenS ntföranbc t befe enfWlba braq. SBt
a|e ber enbaft följanbe: Oc^ be forSfäfte £onom på
G>olgat$a o c) meb $mw be tiod ogerningSmän, ben
ena pa ben ^ögra ftban oc^ ben anbra på ben ioen =

3iUm n
]
fbt ntl mm lebninS ^ en uppbygglig

betraftelje afioen af beSfa omftänbtgl;eter finne lot boS pro-
Jeten @fata3 i ben jltlbring f)an gifioer af ben libanbe gjfcs*

7%*?*? ,

lät icfe uW f in ett lam, bet
ttll flagtnutg lebeS, *c$ fdfom ett får, bet fttlla tiger
for ftn Uxppau oel; låter tcfe nyp fin mun (@f/ö3:
7). S8ät ^dnflral meb rätta beSfa profettffa orb tia £er=
rens förl)dllanbe unber ^ela $an® libanbe, men till att fär=
fftlbt låta bem gälla forSfäftelfenS ögonblitf berättigar o§ bocf
bel^ ben omftänbigl;eten, att en annan förutfägelfe af @faiaö
t tamma fantet, ^loareft be anförba orben läfas, af eoanqe=
liften tillämpas juft på betta ögonblicf — o ef få, ^eter bet
i loar te?t meb affeenbe på ben nfå fullborbabe foréfäftelfen
blef ffrtften fullborbab, fom fager: Sblanb oger=
ntngömän loarbt l;an rafna b — bete äfmen ben omftän*
btg^et, fom ftra^t berpd omnämner t testen, att bet nemltgen
l^ar trebje timmen på bagen, bd be lorSfdfte ^onom
falebeS juft lotb morgonoffretö tib, bd lammet fTagtabeS t tem=
pkt 3 foröfäftelfenS ögonbltd loar bet, fom SefuS al(raegent=
ligaft förebilbabeö af bet offi)lbtga lammet, fom ftillatiganbe
liber oc^ tdligt gifioer fig unber fin plågares ^anb. ®e ^är
@ubS ffulbfria Dfferlam, bäranbe i^er£b

r

enS fjjnb.
9Jlen faftom ännu en dterblicf på fjelfioa foröfäftelfenS l)anb=

ling. Set f)ar bod en egenbomlig l)emfff)et meb fig, att ljöra be
^ammarflag, meb tyriOa en afliben menniffaS, od) färfftlbt en
loänS eller närffylb fränbeS lifta tillfpifaS. 9#en fiodraft Ijuba be
flagen för arma forgebarn, fom genom oitmrbigtuppföranbe ^afioa
pdff^nbat fära förälbrarS bortgång eller waut en orfaf bertill.

Sä, om ej förr, mdfte fjelfanflagelfen loafna, fd lotba ännu
ndgon bättre fänSla finnes eller Idter fig uppmäcfaS. @d
Ijar menniffan loarit @ubS forgebarn.

'

©enom fin f^nb

11
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bar bon fränft £an3 rättfärbtg^etö lag få bjupt, att bet for

@ub3 faberSfterta, fom ide funbe lemna ben arma menntffan,

utan titlbub af räbbning, åt ett emtgt förberf blef en nob=

»änbig^et att unberlafta enföbbe ©onen !orfet8 bob ttll rått*

fdrbta^ctSlagcnä upprättetfe. 3 £onom, färtefenS @on,_ &ar

©ubomenS eget ^jerta brufttt i böben för menffltg^ctenS fint,

tt) enbaft genom en fåban förmebttng funbe ben »rebe, fom

menmjlatiS fynb ^abe- upp»ädt, ftwcmMaS titt förlåtanbe

nab oå) barmtjertig^et för be ångerfulla oå) en orubblig grwtb*

trät IdggaS för en nt) rättfärMg^etsbt)ggnab i menpg^eten.

fiuru måfte »t icfe bå, om »t ide i »åra e»tga angelägen

beter mitte be»tfa en ften^årb fänelotö^et o^ fullfomlig dre*

förgäten^et, gå titt ofe fjelf»a unbcr innerlig botfmdrta oå)

altoarttgt bättringSuppfåt, ndr »t pre om benna bob eller

tänfe på be grymma l)ammarflag, fom bref»o Utfarna genom

ben petiges ^dnber od) fötter od) fdftabe £an3 lefamen pa

förbannelfens trdb? Sannerligen, £an bar »år Itaxrf-

&et oct) labe nppå [ig »år f»eba, oc^ "Ofe fonbare 23or

flift ej fe, görutan firad od) tårar; @e, %m bjupt »årt fon*

bafatt gabrenS fterta fårar/'

@& t)abe nu onbffan »unntt fttt fpet od) mörfretö malt

fegranbe utfört fin f»artafte gernittg. »ma menntffor i)abe

i

'

blinb libelfe lånat fig till »erftt)g för benna förffrädliga

orättfärbtgl)et. 9)len allt bet l)at od) l)ån, all ben låghet od)

grinet, fom be ber»ib lagt i bagen, f)abe icfe uteflutit bem

från ett rum i Sefu förebebjanbe l)jerta. Sångt ifrån att »ara

öf»er»unnen af bera§ onbffa oct) neblalla @ub§ fyämb öf»er

be brottsliga, förbtiftoer l)an ftånbaftig i gabrenS fullfomliga

fdrtef od) brutar ännu från forfet |eta fin förebebjanbe maft

l)Oö @ub till att ut»erfa bem nåb od) förlåtet] e. ga b er,

fager t)an, förtåt bem bet, tt) be »eta icfe t)»ab be

göra. ©åban måfte ft)nbare3 grälfare »ara. £abe £an »arit

finnab fåfom en af »årt fldgte, låt »ara df»en ben bäfte

beriblanb, få ^abe £an längefeban »artt öf»er»unnen af en
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få o»ärbtg bef)anblhtg. £an l)abe bå omftber gjort [in ratt
gdllanbe mot få mt)det öf»ermob od) eldnbe od) brufat fin

gubomefraft till att nebflå fina motftånbare od) uppenbara fttt

majeftät. 3 fytoilM ögonbltd fom t>etft f>at>e £an funnat
göra betta, men i famma ögonbttcf £an bet gjort ffutle £an
f)af»a lemnat o§ fynbare åt »årt öbe od) nppgtftott fitt fall

att »ara »år TOeblare. Sften in t böben blef l)an trogen fttt

af gabren bottom gtfna mebtarefaU, trots alla inre od) t)ttre

anfäftetfer. Sårbare dn be fptfar, af l)»tlfa £an§ l)dnber od)

fötter »oro genomborrabe, fdftabe fdrlefen, ben rena far*

lefen, £onom »ib forfet. ©et »ar fdrlefen, fom f)abe be»eft
£»nom att blif»a menntffa od) upptrdba på jorben i tjenare*

jlepelfe, od) fdrlefen gjorbe ^onorn lt)btg fin gaber intill änban,
allt intill forfets böb. ©enorn fdrlefen finner £an oä ännu
en urfdft för bem, fom begått ben förflrdcftiga ftmben att

bära ^anb på gabren§ (gnföbbe: gaber, förtåt bem bet, tt) be
»eta icfe l)»ab be göra. £an anför bera§ ofunntgl)et få=
fom urfdft för beraS brott. 93Zen ^uru? £anblabe bå be,

fom forefdftabe ©f)riftu§, utan all »etffap om gerningen§
brottgltg^et, få att be på grunb beraf funbe ega billiga an=
fpråf att »ara urffulbabe? SSiöferligen icfe, tt) bå^abeSefuö
ju ide £>aft af nöben att utbebja bem förlåtelfe.

'

9JJen bet

fanné bod bem en brift på tnfigt i beraS gerningg fauna
natur, l)»ilfen briftanbe tnfigt dnnu funbe för @ub3 barm=
^ertigfyet göra bet möjligt att öppna bättringen^ borr för be

brotteltga, om be fjelf»e »ille ingå bertgenom. £)d) af benna
möjlighet begagnar fig ben forsfdfta fdrlefen titt förmån för

Dem, fom £onom fyata, od) ut»erfar bem få till »tba förtå=

telfe genom fin förbön. 3Jlen berttll bel)öf»e§ bet bod, att

$ait gör fin ©onardtt gdllanbe t l)ela ben utftrddning ben

»unntt gentemot menffligfyeten genom foröfdftelfen^ libanbe.

5)et dr fulhotgtett af benna fin gubomltga Sonardtt ^an
fåfom ben libanbe iUeiratffofonen inlägger t 23arm^ertig^)eten0

»tgtffåt t oå) meb tilltalet gaber, bå £an uppfänber ben
bönen: gaber, förlåt bem bet. SJien ide frtgSfneftarna allena,

b»ttfa meb bjurmennijlan^ fänölolö6l)et eller måt)dnba »ilb=
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bjuretS grymma mälbeljag ^afma merfftäUi forSfdftelfen, ide

be orättfärbtga bomarena allena oå) ben jubtffa fotffyop, fom

t blinbt raferi ropat på torSf&ftelfe, nej, f>ela ben merlb, fom

infor ®ub fyar bet t beraö fMb, i bet jjon ty
ar bel i beraö

anbe oå) meb bem lefmer i u^pfdtltga fynber, lefmer ett lif efter

fottet — tyela benna merlb af u^pfåtltga fynbare gäller ben

forbön, fom 3efu§ nppfänber för fina brådare, för fåmtbt

be bod mib fina fynber tyanbla unber otroné förblinbelfe od)

trofé allt tymab förftånb oå) fammete fdga bem om beraS ger=

ningar bod ide i grnnben meta tymab be göra, ide meta att

beäje onbe jubtffe oå) romerffe män enbaft martt merftyg,

genom tymilfa be fjetftua meb brottslig tyanb tyafma gripit oå)

böbat @ub§ ©on oå) tydrltgtyetenS #erre.

gftemttflor tyabe mäl fnnnat tytnbra fin »erlöfareä tyän=

ber, men ide tyanä tyjerta, att förebebjanbe upplyfta fig för

bem tiU @ub. SReb maften af fin alltib gdöanbe förbön

tyabe £an f;o§ @ub öppnat Bättringens port för fina brdpare,

oå) bermeb äfmen öppnat ben för ftorfanbare af alla flag. £>d)

mdnge fåbane tyafaa fått erfara, att bdttrtnggporten i fan»

ning ftdr öppen på jorben för äfmen be ftörfte blanb ftjnbare.

9tten för att nämna en iblanb beöfa många, Idtom o§ titt

roat libanbe grdlfareS dra t bag ityågfomma ben ftore apofteln,

fom om fig fjelf beldnner: 9Jttg, fom förut mar tn fmd =

bare octy' förföljare ocf> m albSmerf are, dr barmtyer*

tigtyet meberfaren, tt) jag tyafmer bet gjort ometanbe

i otro, ©et dr ett f af t orb octy i all måtto anam =

manémärbt, att ©IjriftuS 3efu§ dr tömmen i merlben

att frdlfa fynbare, blanb bmtlfa jag dr ben frdmfte;

men mig dr förbenjfull barmtyertigtye t meberfaren,

att SefuS ©tyriftuä f fulle på mig frdmft bemifa all

fin långmobigtyet, bem till föreffcn, tymilfe på £0 =

nom tro ffolatill eminnerligt lif (1 Sim. 1: 13, 15, 16).

Sty miSferligen työrbe ©aul af SarfuS, etymab mt fe på tyanS

anbeä naturliga begåfning eller fyanåfinneS fienbffap mot Sefuöaf

SKajaretty, titt beSfa mdftiga oå) ftarfa, om tymtlfa £erren

genom profeten ©fataS tyar talat: ©erfor milt jag gifma
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pottorn, min ©morbe, be mdftiga titl figte, octy tyan
Ifall tyafma be ftarfa till rof: berför, att tyan gaf
Ittt Hf t böben octy marbt ogerning^män lif räfnab,
öcp mångal fgnber bar, octy bab för öfmerträbarena
(@f. 53: 12); — ©erfor, o menntf!a, tyunt m^den fynb oå)
onbjla bu än må tyafma öfmat, mtfjtröfta ide om btnommän=
belfeS möjlighet, få länge bu dnnu työrer herrens fallanbe
röjt. SdttrtngSnåben dr big af 3efu8 utmerfab. Mottag ben
fåfom en friffdnff gåfma af £onom. Ädnn oå) befann bin
mi§gerntng

o

inför £an£ förö; oå) bu ffall ännu blifma £an3
fegerfyte, få xo$t fom £an bebit för bem, fom bragt £onom
på forfet.

SWen fyårbt fåfom flippan dr menniffotyjertat, när otron
betyerrffar bet. Utan att bemefag genom anbliden af ben på
forfet Olpp^öjbe eller af ben gripanbe förbön, fom l)öre§ från
$anö läppar, dro Subarneö öfmerfte prefter ännu betänfte på
att enbaft till bet gtterfta fullfölja fin feger. ©et fårar beraS
ofmermob oå) mäder beraö fruftan— tt) ben fanning, fom man
ide unll tro, måfte man frufta — att öfmer forfet ftår

fftifmet: 3ubarne6 fonung, oå) be forbra af tyilatuZ en för=
t^btiganbe änbring beraf, men I;är måfte enligt @ubg ftyrelfe
ben ena ftolt^eten br^tag af ben anbra oå) nöja fig meb
bet afmifanbe fmaret: £mab jag ^afmer jlrifmit, bet fjafmer
jag ffrtfmit. 93Zen ide minbre ^årb^jertabe mifa fig be ro=

merffe frtgöfneftarne genom fin låga mtmttng3fyftnab, i bet
be, efter att fcafma forSfdft 3efu8

f
bela ^ané fläber emettan

fig oå) fafta lott om ^anö ofömmabe liffldbnab. 5Rar mi be=

finne, f)uru f)jertlöft bet more, om arfmtngar börjabe inför en
böenbeS ögon bela arfmet emeUan fig, få funne tvi finna ^uru
på bxxbbelt idtt fränfanbe frigöfncftarncS ^anblingöfätt mar.
9Ren Idtom o§ ^ärmib ide glömma, att egenn^ttan, ben låga,

jorbiffa ftnnegrigtningen, ide är någonting annat od? bättre

1)06 o§, än ben mar f)oå be råa fneftarna, när be inför 3efu
ögon belabe £an£ fläber. ggenn^ttan dr bod, äfmen när
ben uppirdber på ett minbre offtdltgt fatt än f)är, en anblig
rå^et, fom nebfätter menniffan till bet buftjenanbe bjuretS
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ftdUtttng oå) gör pnne otillgänglig for pgre tnflytelfer. 3de

en§ be meft ffatanbe pnbelfer, om be ocf tittbraga ftg inför

pmteö ögon, funna mer genomtränga pnneS flöfimteS tjoda

ffal odj träffa ben inre menniffan titt upptoädelfe. — ©amma
fyjerteprbpt återfinne to i nu äftoen p8 ben på ©olgatp ftåenbe

folfppen. SBdl förbliftoer ännu närmaft tntotb forfet en liten

fretä af pngtfna fjälar, t)tr>tl£a pmbära ben Sibanbe offret af

fin bjupa fmärta oå) af mebfänåta för £onom ide mer pftoa

länfel af be faror, fom omgifioa bem. Set är Scfu mober

oå) £an3 moberå ftjftcr oå) SKaria 9)iagbalena, fom jemte ben

lärjungen 3efuå älffabe framftätta bilben af en äblare menff=

ligget mtbt iblanb ben omenffligpt, fom pr firar fin flarn*

liga fegerfeft. §erren8 blid upptäder be3fa fära, odj Jpanö

mun yppar ben beltaganbe omforg, l)toarmeb pnSljjerta ännu

i betta fitt ytterfta libanbe följer be fina i tterlben, i bet

£an meb fonltgpteng banb fäfter SopnneS toib ben ofmer*

gifna oå) förjanbe mobren. 9Jlen fnart förflyttar o£ ben p=

liga berättelfen frän benna fnotlopunft äter ut t ben ftora mén=

niffoödnen. #dr ioifar ben ojj, pru folfet ftob oclj f dg

nppå. S)et loar fåtebeå ffåbeluften, nyptåbegäret, fom äftoen

på betta rum föltc fin ttttfrebåftättelfe. SOtenntffor fom i fitt

bagltga lif gåftoo näring ät benna u$la böjelfe, be gjorbe bet

äftoen nu od) föfte att af ben på forfet libanbeå qtoal mätta

fitftt ögon£ begärelfe. ^toilfen förnebring af menniffan ligger

ej berott! Då) bod intager ben ftora ppen af menntffor,

fom i toåra bågar unberptter famma uåla begär, i fjelfma

toerfet odfä aUbclcö famma platå, fom beäfe äffåbare totb @ol=

gatp. S)et meft öftoertoälbtganbe oå) förfroåfanbe, lifafom

bet meft upplyftanbe oå) titt tittbebjan mananbe, petigt oå)

oheligt, toerlbåltgt od? anbeligt— allt bltfmer, fä länge bet ide

rör eget lif oå) gobå oå) ära, ett blott pbefpel för bet tomma

oå) ytliga finnet, fom ide fänner något annat beltaganbe, än

bet, fom fftlbraå i beåfa orben: £)å) folfet ftob ocf) fäg vippa.*

SJlen ttttäftoentyrå pftoa äftoen månge blanb bem, fom pr
äro förfamtabe, mången blanb eber, mina åhörare, ingen

annan platå på ©olgatp dn ben, fom totb foråfdftelfenintogå
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af ben ffåbelyftna jubtffa folfppen. £y på betta ©olgatp
intager fytoar oå) en af o§ ben platå, på fytoilfen pn3 f)jertaå

tro etter otro ftdtter pnom, oå) bet dr odfä berför, fom men=

nifforS fjjertanå tanfar pt bliftoa uppenbara, SDerföu, pröftoa

big fjelf, o menntffa, bå bu nalfaå ben libanbe grälfaren, oå)

begråt bin prbpt, bitt ftitneå fåfängltgpt inför £anå for§.

3ften fyloem uppmäter bjupet af ben onbffa, fom rymmeö t

ett menntffot)jerta, när bet gtfmer ftg i mörfretå toålb, titt

att tjena fynben? ©et ftannar bå ide länge totb betbjuriffa,

utan fortgår titt bet bjeftoutffa. 3lf betta flag äro be utbrott

af onbffa, fom 10dr te^t i bet följanbe omtalar. 3 pnfutta

åtbörber od) utmananbe fmäbelfer gtftoa be förbigåenbe uttryd

åt en bjeftoulff ffabefröjb, oå) ide enå öftoerfte prefter, ffrtft*

lärbe oå) älbfte anfe bet unber fin toärbigpt att beltaga i få-

bana gläbjeyttrtngar öftoer ben lyfanbe fegern. ^jertat måfte
pr röja ftg; onbffan måfte pr blotta fin natur, fitt egent=

liga urfprung. Set n>ar afgrunbenå anbar, fom fammanfnm=
rit fig emot Sefuå. 2)en gamle ormen fprutabe genom men*

ntfforå tungor fitt gift öfmer ^onom, fom nu t fin bjupafte

utblottelfe, ftob i begrepp att fönbertrampa pn8 ^ufit)ub. SDlen

fymem be tjena oå) ^toab be göra, bet ioeta ide beåfe förbtin=

babe, fom genom fin otro låna ^jerta oc^ tunga åt mörfretS

malt titt utlåtelfer fåbana fom beåfa: "&m big! 2)u fom

bryter neb templet oå) bygger bet på tre bågar upp. £>jetp,

big fjelf 0$ fttg neb af forfet. (Sfyrtftuå, 3årael§ Äonung,

ftige nu neb af forfet, att to i måtte fe ocfy tro. £)an pfioer

förtröftat på @ub; ^an frälfe nu pnom, om £)an pfmer
bepg titt pnom, ty pn pfioer fagt: 3ag är @ub£ @on."

Sitt frtgåfneftarne, följanbe ett föreböme, fom fdtodl mot=

fn)arar beraå råa finne, inftämma i be jubtffe förmännenå

pnanbe ffabegläbje, fan ide förunbra 0% 9)ien att en af be

toänne ogerntngåmän, fom äro upppngbe på fyioar fin fiba

om Sefuå, ännu meb böben för ögonen od) lotb fjelfmcwin*

gången titt en fruftanåloärb emigpt, rörer fin bomnanbe tunga
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mot herren, betta dr bod dt fåbant betmé af förl)ärbelfe, fom

mdfte förtpåna enf)toar, få länge ijaxx ide t fttt ttf bltftutt be=

fant meb otronö malt att för£)ärba ftnnet ide blott mot tn=

trt)cf af fanntngenö orb od) anbras nöb, ntan äfmen mot be

meft förfroSfanbe egna erfarenheter, ©et ar fannt, att ttban=

bet i t)ög grab ar egnabt att föra menntffan titt fig fjetf od)

t>cifroa bet blänbtoerf, h^armeb merlben tjnfar h^nneS finne,

od) färffttbt måfte en nära föreftåenbe, ounbnrifltg böb mara

mäftig att bringa §enne tttl befinntng, om eljeft något lif

=

roetS läge fan haftta ben tmt>erfan. Sölen i o cl) för ftg ffatl

bocf ingenting t)ttre fnnna froöfa ben f)årbf)et, fom otron för*

or] afar i hjertat. Dm ide nåb tttl föröbmjufelfe i bet inre

anammas, ffola tcfe em> be bittrafte fmärtor, be meft föröb=

mjnfanbe tyttre erfarenheter fnnna btyta finnet£ högmob, fåfom

SBieljeten få träffanbe tatar: Om bn froffar en båre t en

mortet fåfom grtjn meb ftöt, få mtfer bocf tcfe t)anå

bårffap ifrån fyonom (Orbfpr. 27: 22). ©et är förfnm=

melfen af benna i en belägenhet fåfom beraö få nära ligganbe',

få harbt när fig påtmtnganbe nåb, ben anbre röfmaren fö=

rebrår fin häbanbe oltydsfamrat, i bet han ftraffar honom od)

fager: "grnftar bn tcfe heller @nb, bn fom är i famma förbö=

metfe? Och ar bet toäl rätt meb o§, tt) nu ttbe bet måra

gerntngar toärba äro; men benne Ijaftuer intet onbt gjort."

£an förnnbrar fig öfmer fin ftatlbroberö framhärbanbe oboU

färbtghet od) t fjeifma tterfet är o ef otrons? förl)ärbelfe ett

mörfretå nnber, tcfe minbre än finne^änbring och tro äro nnber

af ben gnbomliga nåben. ©en botfärbige n>et fig tcfe, när

han ingått i bättringen, haftta gjort någonting annat än bet,

fom för h^nom ttarit f>ett natnrligt att göra; od) ben obot*

färbige åter finner fin tt)äg helt natnrttg. ©a fftlja fig

menntffor, fom befnnntt fig t famma tyttre omftänbtgheter, ja,

öfmat famma fqnber och belat famma öbe t werlben, bocf på
ett ftäfenbttigt od) för enigheten afgöranbe fatt från h^aranbra .

i böben. Od) f)tt>em genomffåbar grnnben härtill? »pan allena,

fom ranfafar hjertan od) pröfmar njnrar och fänner alla men=

nij¥or§ innerfta. Snför £)onom äro månge, fom t menntfforS
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ögon lifna bwaranbra, bocf ttäfenbtttgen ffitjafitga, nnber bet

anbre, fom inför menniffor äro mtbt från h^aranbra åtffttba,

wäfenbtltgen äro fytsaranbra tifa. Od) länge förberebt i bet

förbotba är mången gång ett nåbenS merf, fom plötsligt fptrar

upp nr en af bättrtngstårar mattnab jorb. Ofwerraffanbe od>

jlont uppenbarar ftg här ett @ub3 nåbamerf i ben beftraff*

ning, hmarmeb ben botfärbige röfmaren löSfäger fig från fin

Itattbrobere onba finne, od) i ben befännetfe, Ijmarmeb han
böjer fig nnber ben froära ägan fåfom mälförtjent od) antager

fig ©enS offulb, fom t betta ögonblicf är föremål för heta
roerlbenS hån. SJien rent af nnberbar är ben bön, fom han
berpå ftätler titt ben Sörnefrönte: £erre, tänf på mig, när
©n fommer i bttt rife. £an ide blott har gubSfruftan
nog, att ide frnfta menmfforg föraft, ntan han har gubom*
lig galenjlap nog att tro, att ben nrib hanö fiba Äoröfäfte,

fom är ntftött af fitt folf od) öfiDergtfmen af fina anhängare
och bomb af rättnnfane fyanbfyafmare, merfltgen är ben iw^U
anffe Äonnngen. $an tror på Sefn fonnnggtfga rtfe, han
tror på £anS tttlfommelfe i härlighet, od) han ntbebjer ftg

för ben tiben en t)ttneftfnll åtanfe af |)onom. ©et ar en tro,

fom lösgjort hane anbe från metibölighetené alla banb od)

gtftint ^onom fraft att fminga fig upp öfmer atlt ttbenö elänbe,

od) benna tro har i>an fattat meb fttt £)jerta
f
meban han meb

fina lemmar är bunben harbt mtb ett förö. 9)ten ®nb0 Orb
är ide bmtbet. Uppenbarligen har etb nebfatltt af ^tmmelen
od) antänbt bet förfrosfabe ^jertatö offer od) nppfttger nn t

röfelfen af benna bön mot hiwmelett. Och bet fom genom
en fåban tro h#rer ^tmmelen till, bet måfte till fytmme*

len, om bet od ffatl h^mtaö bit' från ett Ijäfte od) en

galge på jorben. Sannerligen fager Sag b ig: i bag

f tall bn mara meb mig i parabtS — få fmarar SefttÄ

ken bebjanbe röfwaren. 3de förft t en mer eller minbre

aftägfen framttb etter meb en blott åtanfe tofsar ^)er=

ren att l)ngna honörn. 9tej, ännn innan benna förfärliga

bag på jorben har änbate, ffnlle han nnbfå ett perfontigt

möte meb fin grälfare i be faltga anbamao merlb, btanb alla
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bem, fom t tron affomnat od) nu t hoppfull förbiban motfe

fin förtotjtttnvj.

grälfaretron t)abe falnnba, ehuru fjelf inbegripen i en aöa

frafter uppforbranbe famp, ännu ^aft ttb till en fdrleföfuU

forbon for ^)drba fienber, en färtefens omforg för förjanbe

männer od) ett fdrlefenö löfte till en botfärbig, bebjanbe ft)n=

bare. 93ten nu ffulle benna höga tro, fom ide blott inmärteö

ftdbfe öfmermunnit anfäftntngarna3 mörfer, utan äfmen allt

intill benna ftunben förmatt att fpriba färlefenå ftrålar om=

Iring fig på jorben, förböljas bafom ett töden, fom ide mer Idt en

enba ftrdle af ©ubomené härlighet framtränga till återlöfarens

eget fyjerta. Stoggrant angifmeö ben ftunben, tt) meb benfamma

ingingo ben fifta, emigt bettybelfefutla afgörelfenö timmar, od)

hmab berunber tillbrog fig i Slterlöfarens fjäl affpegtabe fig i

fjelfma naturen. £)cf) to ar b etta, t)eter bet, tpib f
jette

timmen. SO i e n ifrån fjette timmen marbt ett mörfer

öfmer ^ela lanbet, intill nionbe timmen, och fölen

mtfte fitt ffen. @å)"om ^erren till fin fropp leb utanför

bet jorbiffa Serufalem, fom föreftdllbe @ub§ fyeltga ftab, få

leb <pan i beéfa fafanöfulla ftunber till fin fjäl utanför l)elge=

bomen af ©ubä gemenffap. §Bt lare betta af £anå eget orb,

t bet <£an mib nionbe timmen ropabe meb Pg röft och fabe:

9)iin @ub! min @ub! fyxvi l)afioer ©u öf mergif rott

SRi.gf St)btg fin gaber allt intill ben bjupafte utblottelfe t

fin anbe, fmafabc <£an ben fullfomliga guböfmergifmenbeten,

ben emiga böben, fom är fpnben^ tytterfta lön. @å blef £an

en förbannelfe för of}. 3 fin menffliga fjäl bar <§an börban

af menffligbetenå oänbtiga ffulb. @ub3 allt intill neberfta

afgrunben brinnanbe mrebe erfor £an fåfom en elb i alla fina

fjäl§~ ocfy fropp§frafter, ^oarför od fyela £an3 marelfe, efter

ben brännbeta fampenå utfämpanbe, förfmäftabe af en törft,

om fytoitfen ben fyelige Stnbe reban ett årtufenbe ttllförene babe

talat genom Saoibö mun. tyå <£am> rop: 901ig tö rf tar,

ffpnbabe bå en af be närftåenbe att boppa en fmamp i ätttfa

och på en ifopftjelf hålla ben för <£>an£ mun, unber bet anbre,

lifafom för att änba tiU bet tytterfta bemifa menntfforS fig
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lif förbttfmanbe galenffap, mena att bet på @breif!a uttalabe

böneropet till @ub: @U, @li mom en åfallan af 6lta3 od?

att man förft borbe afmafta l)ioab merfan en fåban bön funbe

bafma. 9)ten ftunben mar nu fommen, bå £an ffulle lemna

ben merlb, ^mareft få mt)den bårffap od) onbffa förföljt pottorn •

intill be fifta ögonbliden. 5)å SfefuS |abe mottagit ättifan,

förflarabe f)an fitt lifö ftora merf fullborbabt, fäganbe: Set
är fullfomnabt, od) l;öjbe berefter ännu en gång t merlben

ben ^eliga ftdmman, i bet £)an meb l)ög röft ropabe: ^aber!

Sag befaller min anbe i bina fyänber, ^marefter £>an

böjbe neb fmfmubet och gaf upp anben.

©å ^)abe nu menniffany ©on pliftat för menfffigbetenö

ft)nb, få bog ben g-örftföbbe för fina bröber, få förfonabe £>er=

ren genom lt)bnab intill böben fymab tjenaren brutit, $an

fom är fjelfma Stfmet gtd genom böben§ portar in t bet ftora

böbårifet, men <£an ingid bit fåfom Segrare. SÖerlböfurften, fom

bragt bet berfyän, måfte nu erfara, att fyan ftörtat fitt rtfee grunb^

målar, juft bå f)an i fitt öfmermob^ ^ögfta förbltnbelfe menat fig

betrygga betfamma för emigt. St) från lagenö förbannelfebom, i

^milfen ^)an§ ffrddmälbe öfmer menfflig^eten baft en rdttygrunb

inför @ub, fyabt 3efu§ genom fin böb munntt b§ en förtog

ning, i bet att i od) meb *^anö förnebringöfropp fjelfma lag^

bubenö l)anbffrift, fom ftob o§ emot od) på ^mtlfen förban^

nelfen grunbabe fig, blifmit naglab mtb forfet od) få unbanröjfc

(6ot. 2: 14). £)dfå bröjbe ide 3efu böb att låta förfpörja fin

fraft. göbölofmärtor genombäfmabe i betta ögonblid fyeta

@ubö ffapelfe. ^immelen, jorben od; böbörifet erforo be^

merfntngar. förlåten i templet, ^milfen afftängbe bet atU

ra^eltgafte, fom mar fjelfma fyimmelenå förebtlb, från ben öf=

riga ^elgebomen, remnabe i tu ftt^cfen från ofman oc\)

neb igenom, oel) jorben ffatf oel) hällebergen rem=

nabe oc^ grafmarna öppnabeö, ocf) många be heligas

lefamen, fom fofmtt ^> a b e
,
}toho upp och gingo ut ur

fina grafmar efter »jpanö uppftånbelfe och fommo i

ben h e ^3 a f tabert och uppenbarabeö många. S)å) till

od) meb bet, fom ftmtå Ijdrbare på jorben än ften ocb orubb=
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ligare cm fydHeberg, menniffobjertan oå) memtiffofinnen, bör=

jabe nu flfalaS oå) brifta. £)en romerffe fyöfmibömannen oå)

be unber fyonom mafttjoranbe fneftarne, nar be fago jorbbdf=

ningen od; beting fom ffebbe, moro ftorligen f örf ärabe ocf>

prifabe @ub ocf) fabe: Sannerligen mar benne en

rdttfärbig man ocf) @ub§ ©on. £>c£) allt fel!, fom
bit förnätet mar att fe fyäruppd, bd be fett fyabeljmab

ber ffebbe, flogo be fig för fitt brdft ocf) gingo t) em
igen.

9M afmen mt, mine dfyörare, £;ruar för fig på benna 3efu

©£)rifti böbö dminnelfebag tnnetiigen fld ofj för bröftet i fänfla

af ffulb oå) ga in i mdrt fyjertaö enrum, för att ber inför

mår @ub betdnfa £)mab bet dr, fom på ©olgatfja ttllbragit

ftg, $)d benna fyufmubffalleplatå dro @ube mt6bom3 bjup oå)

mar faltgfyeiS fyemltgfyet afflöjabe. SOten be mdfte dfmen t

of 3 uppenbarad 3 mara fyjertan mdfte mt genom 6fyrtftt

böbå fraft blifma omffurne, pd bet bilben af bet blobtga forfet

oå) af ben Sörnefrönte, fom berpd dr fdftab, måtte genom

tron funna aftrtjefa fig uti bem. £t) i mdrt föttS förf)ub

funne mt icfe fe ben ÄorSfäfte meb tcovS öga, 93?en af bet

feenbet beror bocf mdrt emiga lif. ©jelf bettygabe £an bet,

bd £)an talabe om fin föreftdenbe uppf)öjetfe pd forfet. Sdtom

ofj berför i botfdrbtg tto blida upp till ben libanbe %xål*

faren. St) fdfom SDlofes i öcfnen gjorbe en fopparorm oå) Jjöjbe

fyonom upp på en ftaug, på bet fymar oå) en, fom fdg på ben

fopparormen ffulle blifma mib lif, fd t)ar ocf menntffany ©on
blifmit uppfyöjb på forfet, på bet att fyroar oå) en, fom tror

på £onom, ffaö ide förgdS, utan f)afma eminnerligt lif. Slmen.
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20: n—is.

Wcn Sparta ftob od) gret utanför granven. Sött) bon nu få

gret, lutabe hen fig in t grafwen
;

cd? ftcf fe twå englar t ijwita

fläber, ftttanbe fcfn ene wii (jufttttibet, cd) ben anbte »rib fötterna,

bet Sefu fefamen fyabe legat. £)c fabe ttö f)enne: &im'nna, favi

gråter bu? (^abe ben till bem: be 6 a fira taajt 6crt min £>erra;

jag iret tcfe lurar be Ijafwa lagt <£onem. 5?är fyon betta fabe,

tv&nbc l;on ftg tttt&afa, cd) tfcf fe Jefum flåenbe; od) njifjte tcfe,

att bet irar ijefttå. @abe ^eftté titt l)enne: Slannna, hwi gråter

bu? ^)n?em föfer bu? ,£>on menabe att bet ivar ettegårbömäftareu,

cc^ fabe titt £)cncnt: «g)erre, l)aftrer bu hirtt igonotn bort, fvig mig,

fymar bu ^ani^cr lagt ^oncm, ocb jag ttu'tt taga ^onont. Sefuo

fabe titt l)enne: 9Jiarta. <2Då mänbe bon ftg om edb fabe tift .J)0=

nom: Stafrtmu (bet är S}2äftare). (Sabe Sefuc titt ^enttr: ^om
icfe mtb S^tg, tt? jag är tcfe ännu uppfaren till min gfabcr; men
gacf titt mina fcreber, cd} fäg bem: Sag far upp titt min graber

oc§ eber graber, oc^ titt min ($ub oc^ eber ©ub. SWaria ä)?agba?

lena fom, oc^ fungjorbe lärjungarna, att l)on &abe fett <£>crran;

oc^ att ^an t)abe fagt 6enne betta.

©d fnart fabbatöbagen gått till dnba, mtbtogo be ^eliga

qminnorna, fom tillfört 3efu förtrognare mdnnefretö, nöbiga

anorbningar för att bemifa ben bortgångne 9)tdftaren ben tjenft,

fom numera mar ben enba beraö fdrtef förmdbbe. Sveban pd

aftonen uppföpte be mdHuftanbe frt)bbor, för att icfe förlora

be förfta ftunberna af ben fommanbe bagen, oå) famma fdr=

lefené ifmer tillät bem ej heller att afbiba bagens fulla gr^

ning. 33ittiba, meban bet dnnu mörft mar, begdfmo be fig

tiU grafmen för att fmörja Sefu lefamen. SDct mar SO^arta,

Äleopaé
r

tmftru, en ft)fter titt 3efu mober, oå) Wana 93tagba=

lena od) ©atome, mober till apofttarne Safob ben dlbre od)

So^anneé, famt 3of)anna, (5f)ufaö ^uftru. Sjup mar ben
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forg, fom trådte betn alla, it) be fyabe alffat 3efu3 meb en

obelab I)ängtftoenl)et od) l)abe af pottorn fatt bet, fom loar

mera dn allt l)tt>ab jorben l)ar od) mera än fjelfroa Itfmet, od)

mifcte ftg ftå t en ftörre farled od) tadfamljetSffulb till £0=

nom,, än nägonfin en menntffa fyar [tätt eller fan (tå till en

annan menntffa. Men bjupaft bebröftoab toax bod Marta

SJiagbalena, tt) l)on t)abe af ben f)anb, fom enligt |emte8 före=

ftällning låg fall od) liflöö t grafmen, bltftoit w^prpcft nr bet

atlrabjupafte elänbe od), om nägon, fänbe l)on ftg ftä t en

oänbltg tadfamfyeteffulb till fin grälfare. Meb Saftigare fteg ffyn=

t>ab: l)on titt bet mm, fom i beSfaforgenS bågar toar I)enne bet

färafte på jorben, od) anlänbe till graftoen före be öfrtga, t

l)totlfa3 fäUjlap t)on anträbt toägen. gramfommen finner t)on

ftenen borttoättab från ingången od) bttftoer beraf fä öftoer=

raffab, att bon, utan att närmare unberföfa förl)ällanbet, ilar

ttflbafa titt be förjanbe lärjnngarne meb bnbffa^et fyärom.

3de minbre otoäntab träffar nnberrättelfen bem. 9)etrn§ od)

3of)anne3 funna ide förbtiftoa fttHa berioib;; be totlja fjelftoe

förffaffa ftg totf^et i ben fälifamma fafen od) begtftoa ftg ber=

för till graftoen, ätföljbe af Maria Magbalena. Itnbranbe

ätertoänba be berifrån, feban be funnit MartaS berättelfe fan=

nab. (Snfam ftannar l)on qtoar efter beraS bortgång. @ä
finne tot l)enne t voåx tej:t. Marta ftob ocf) grät utan*

för gr af 10 en. 3 fanning, fyenneS tärar tooro bittra tårar,

tärar af en namntös fmärta od) fafnab, od) funbe af ingen

menfflig tröftare aftorfaS. £on grät beröfmer, att fjenneS

#rälfare för !)enne ide mera fanttS till, att I)on förlorat fin

i)tmmelffe SBän, f)totlfenS förbarmanbe färlef l)abe räbbat t)enne

frän elänbetS bjup oå) äterffänft fyenne ät lifioet i @ub, ja,

genom fitt £)rb od) fin 3lnbe fjelf bliftint IjenneS fjätS fjäl od)

l)enne3 ttfS mebelpunft. 3 all fin ^äfommanbe nöb, i alla

fina l)eta ftriber, l)abe Jfm l)tttilfö fnnntt fitt fäfra ftöb od)

fin trt)gga tittftyft fyoS £onom, od) ftormarne t l)enneS oro=

liga l)jerta l)abe ftäbfe lagt fig för £anS mtlba, men loälbiga

röft. 9cu ffulle benna röft ide mera nä fjenneS öra od) fyenneS

ffitSmäefa frän ben gnbomlige SBälgöraren toar för fyenneS
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fänSla ide fäfom ben flilSmäöfa, totb fytotlfen man ffiljeS frän

en toän, fom blott för en fort tib apgSnar fig frän fin toän,

utan fäfom ben fftlSmäSfa, totb f)toilfen intet äterfeenbe mera

är att förtoänta. 3ngen fom förftär att blida in i Marta
MagbalenaS ftällning od) fjälöttllftänb ffaU förunbra ftg, att

f)enne3 tärar flöbabe ymnigt, när l)on ftob toib 3efn graf,

od) att jorben bä fantes ^enne fäfom en öden, od) fjelftoa

bagens tjuS gläbjelöft. Söt flote faftmer fe @ubS barm^er^

tigl)etS t)anb berutt, att ^on ide attbeleS nebfjönf i mt^trö=

ftan, att ett bmtfelt fyopp ännu funbe röra ftg i fjenneS fjäl

ö(^) ^älla ^enne qioar på betta fmärtanö rum. St) nnSferltgen

toar bet bod ett ^emltgt fyvpp, fom fäm^abe i fjenneå inre,

bä ^on fä bröjbe totb graftoen od) it) tb bet I)on grät tu=

tabe fig in t benfamma. ©et loar nägonttng inom l)enne,

fom bref till att fyana o^ föfa, utan att t)on rätt totf$te

Ö tt> a r e f t eller fyxvaxtxll, oå) i bjudet af fin fjäl tilltalabeS ^on

i)emligen af en tröftem? engel, reban innan be f)immelffa fänbe=

buben mötte l)enneS bltdar. 9Jten t grafir>en
f
fom fort förut be=

funnits tom, fid f)on nu fe ttx)ä englar t l) lotta fläber, ftt=

tanbe ben ene mtb l)ufioubet ocl) ben anbre lotb föt=

terna ber 3efu tefamen f)abe legat. £abe ide forgen be=

tagit fjenne all beftnntng, fä ffulle ben ^immelffa företeelfen

l)afioa fjämmat tärefloben od) återfört ^enne till beftnntng od)

eftertanfe. ^on ffulle l)aftoa förftätt, att l)ioab fom nu l)abe

i)änbt ide fid feS blott menffltgt fatt, enär bet pätagligen

loar föremal för fjelftoa ^immelenS beltaganbe, oå) att l)on,

för att i)är fomma till flarnet, mäfte loafna xxpp ur bet bröm=

tillftänb, l)ioart forgen l)abe förfänft fyemteS inre menntjla.

lalabe ide be l)ettga englarne tt)bligt nog genom fin blotta

nänoaro i graftoen om @ubS l)anb, ®ubS maft, ®ubS toärb

oå) tebning i atltfammanS? Od) ännu mer: när be futto

ben ene lotb l)uftoubet od) ben anbre loib fötterna, ber 3efu

lefamen fyabe legat, loar bet ide bä, fäfom £)abe be meb f)ela

fin nänoaro fagt: fe fyar beiotfet, att bin SDtäftare frän ^uf=

loub till fötter toartt omfluten af ^abrenS mäftiga beffi)bb?

Men för bet fpräfet i)abe ^on nu ide öra, od) ide enS ^äpnab
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tDcfteö bert utomorbentttga f^nert forma att upprada t fyemteö

eljeft för intryd få fän£ltga finne, (ätt intryd ^abe fyon mot=

tagit få bjupt, att f)on fynteö otillgänglig för alla anbra; oå)

fynulfet betta max, bet löctc tox tvål, men fyöre bet ytterligare

af fyenneå egen mun, bå Ijon på englarneå beltaganbe fråga:

q nunna, f)ttn gråter bu? gifter betta ofonftlabe froaret:

be t) a fm a tagit Bort min £>erre ocl) jag töet tcfe fyioar

be fyaftoa lagt ^onom. ©åfom måfte fymar man loeta,

l)tr>em f)enne£ ^erre loar, nämner l)on tcfe enö <£)an3 namn,

utan Hagar enbaft beröfioer, att man tcfe blott beröfioat fyenne

honörn, fom loarit fyenneå allt, utan ännu bertillbortfläpat^anö

liflöfa lefamen från graftoen till något för fyemte obefant

rum. Se meb fytoaranbra oförenliga motfatferna i benna fin

flagan märfer fyon ide. ^on erfämter ännu ben Äoröfäfte få=

fom fin «£)erre, fin af @ub fyenne gifne grälfare, oå) låter

bod forgenå bimma få omtöcfna fin anbe, att fyon tcfe fan

ffönja @ub§ l?anb uti fyänbelferna, ide faftfyåOa tron på

en allémafttg od) barmfyerttg lebning berutt, utan enbaft

jer bet menffltga gobtydetå tröfttöfa nxilbe t allttng. !fSDe

^afma tagit bort min $tm", fager fyon, tifafom funbe öfroer=

t)ufmub menniffor fritt göra od) låta f)toab be mitte meb

@ub§ petige oå) lifafom f)abe be färffttbt nu, tvärtemot @ubö

totlja oå) råb, funnat bortföra £an§ liflöfa fropp. $abe fyon

förmått att tänfa på ett fammanf)änganbe fätt, få t)abe fyon

förftått, att l)on antingen tcfe egbe att t Sefuå fe ben £erre, fom

^on f)åUtt ^onom för att toara, eller odfå ide finge anfe något

af bet fom rörbe ^onom gå toinb för toåg efter menntffo=

tydena* nnnbfaft od) flumpen§ tillfällighet. 93ien tox fe f)är

ett prof beruppå, fjuru föriotllabt od) förnnrrabt förftånbet fan

blifioa i pröfningenå ftunber äfmen fyoå rebltga finnen, fom af

fyjertat älffa @ub ocfy föfa ^onom, när nemligen be föfa od)

älffa honörn på ett linligt fätt, meb naturfänötanå ftyrfa, men
ännu tcfe äro ruftabe för fina ftriber meb be rätta anbeioapnen,

tcfe unber inre bön, bjupgåenbe fjelfpröfntng od) naturené af*

böenbe tjafroa t anben tnförltfwat fig meb bet £>rb, fom ännu

feban alla anbra ljuå fyafma flocfnat tyjer i bet mörfa rum=

177

met, tia be§ bagen inbryter. Sy ffall bet gubomliga Orbetä
löften oå) ttllfägelfer mara of$ en fäfer lebftjerna unber pröf=
ningen! mörfer, bå måfte tox ttllfe ide blott att toi t aamänfjet
göra o§ bermeb förtrogna, utan berjemte äftoen att toi tcfe

förlita o§ på blotta bofftafwen od) omebelbart fröjba o§ t be§
flen,^ fåfom funbe bofftaftoen t oå) för fig gtfam ljus oå) mäg=
lebning nog, utan totnnlägga oft beröm, att unber en oaflåtltg
inre botgöring åtfomma ben leftoanbe fanntng, fom är bet

gubomliga OrbetS förbolba färna. ©et är bocf enbaft bet t

tjjertat upptagna, bemarabe od; öfioabe orbet, fom i bebröf-
welfenö oå) bepröfmelfenä ftunb fan uppiffa, ^ugfmala oå) nära.

©iftoe @ub, att a(Ie be, fom tDttja ^öra £erren till, toge betta

rätt alhoarltgt till ^jertat! 55e ffulle bermeb uuäferligen ide

bliftoa förffonabe från nöb oå) forg, tt) beSfa tillföra nu en
gång metmtj!an§ ltf

f fåfom ©friften fager att "menntffan föbcö
tiU olyda fåfom fågeln till att flyga," oå) be tillföra bejnttom
färffilbt faltg^eten3 mäg, fåfom föbBlofmärtorna ttl!f)öra fö=
belfen, ty

r/

genom myden bebröfmelfe måfte tot ingå i @ube
rife"; men be ffulle bod unbgå bet ftoåra fjäteqmatet att be=

^öfma föfa fin grälfare t. grafmen, blanb be böba, t ftäCet för
att föfa £onom fåfom ben Sefmanbe. Sy få förmänbt föfa
^onom alle be, fom milja finna pottorn efter beraö eget
finne, i beraö förutfattabe mening, bera^ en gång tnlärba
begrepp oå) föreftällningar. 3a, få faft fätter fig mången
in t^ ett förioänbt föfanbe, att ^an antingen toiU finna fin

grälfare i grafmen, t Bolftafwen oå) menniffomeningen, eOer

od allbeteS ide mtll finna £onom. 3de meb egenfinnet t en

fåban föm>änbl)et l;abe sJ)taria s)JtagbaIena3 föfanbe någonting
gemenfamt, men tvål meb bet oförftånb, fom berutt uppen=
bårar fig. ^on leb bet fioåra qioalet att föfa fin grälfare t

grafioen, föfa £onom fålebeö ber ^an ide funbe ftnnaä oå)

ber £an, om ^>an funneä, ide funbe flänfa ^enne ben ^ug=
fmalelfe, fom 1)on be^öfbe. Sy ^abe tvål 5DZarta§ hjerteqmal

blifmit hotabt, om §on funnit Sefu lefamen t grafmen? C
nej, fåret Ijabe bå enbaft på nytt xifroiU upp oc^ om möjligt

föntmrraté. &xt bättre tröft måfte l)on unbfå, om fmärtanå
12
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o$ frfnobenS tårar ffuHe aftorfag; enbaft ben uppftånbne od) lef=

wanbe grdtfaren förmåbbe Bugfwala Benne, od) för att få je $o*

nom måfte fan wånba rpggen titt bet rum, ber bon nu fa fruft=

löft fölte fin fmårtag linbrlng. £>d) få måfte oä &»ar od)

en fjål, for att finna Sefné efter anben, wånba rpggen wtS=

ferligen ide titt Bofftafwen af @ubg orb, men titt bet fom fan

på grunb af Blotta Bofftafmen od) ben menpga utläggningen

Bar menat fig reban fatta od) loeta; Bon måfte från ben fin=

liga form, i Ibwilfen Ben titlåfmentprg teban Bar länt fin %tSL

fare fåfom titt bet pttre eller, för att tala meb $aalu8, "fånt

^onorn efter lottet", meb fin tros Begår wånba fig åt ett an=

nat Båtl, i bet Bon öppnar fig för en nu unberwisning af Staben,

för ett nött lif ofmanefter, ett uppftånbelfelif, fom ur inga

lärofatfer, ingen Bofftaf fan framtwingag.

9J£en bet gifweg ånnu ett annat fått, B»«^aen fjål, fom

föfer Sefus, iöfer £onom få, fom wore £an i grafwen, o<B ber=

för föfer förgåftoee. 9'iär menniflan Begmtner att walna till ffelf=

fännebom inför @ub od) får Bticf på fitt tifg fpnber, fa infer

Bon meb fmårta, B"™ mpefet gobt Bon Bar förlorat, od) når

bå Bela Bettes framfarna lif framftåtter fig för Benne, år befe

förlorabe goba fåfom en bjup graf, i Bwilfen grålfaren för

Benne Blifnnt Begrafwen, utan att Bon eger något B°W om

£ang återuppftåenbe' berutur. &on blicfar bå alltjemt tiöBala

på bet förflutna, lifafom funbe bet berunber orått gjorba på

något fått göras ogjorbt eller bet förlorabe goba i famma

geftatt, fom bet en gång far förefunnits, någonfin återfås.

Sill bå en fåban ångerfull menniffa unbgå att föta ben

Sefwanbe Blanb be böba, föfa fin grålfare i grafwen, få måfte

Bon uppBöra att på ett få ofruft&art fått ftirra tillBafa på

bet förflutna, (än fjelfnuff dtanfe beraf år nu, meb bet tungfinne

ben framfatlar, icfe minbre till Btaber för en fann bättring,

ån ben låttfinniga förgåtenBeten war före uppioatnanbet. Set

år »ål fannt, att ben råtta Botfärbigfaten alltib Bånwifar

raenmftan till att meb ben förlorabe fonen gå till fig fjelf od)

Befinna B»ab Bon Baft od) $wab l)on förlorat, ben uppfattar

i Benneg fjål be gamla fpnbaminnena, för att bermeb föröb=
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6""6 °* f5ra >̂nne m ben Hfofamnta forgen efter
©nM finne. Sngen fom rått »fa fin faligl)et förfummar
berfor att bebja @ub om en fåban bättringgnåb, od) att ftåbfe
anpo ntBebja fig benfamma, fpnnerligen når fan i anben »fH
uatfas fm »ertöfareg forg od) graf. Od) bå en (Sfaifti lår=
Iitnge alla bågar bör infinna fig ber, få Bar Ban ocf alla ba=
gar att fafta blicfen tilfbafa på fitt framfarna lif od) fitt Bjertag
tnneboenbe förberf. gnbaft få fan Ban bagligen förnpa fitt
bopelfeförbunb od) uppfplla fin förfta lårjungapligt Bog ben
forgfafte grålfaren. SQcen betta år bå icfe att meb en ofruft=
bar fjelfbetraftelfe blicfa i grafmen af bet förflutna, för att
berutur fä fram någon tåfebom för bet fargabe famiuetet eller

finna frib för ett oroligt bjerta. ©et år faftmer en fåban
fjelfbetraftelfe, fom år motfatfen till all fjelfmiff betraftelfe,
i bet ben fommer menntffan att wånba rpggen till all egen
råttfårbigfat, att affåga fig fjelfiua Begäret berefter od) meb fin
trogBunger fträcfa fig efter ©ubg råttfårbigfat, fom förebåtteS
Benne i eoangeltam om ben för »åra .fpnber böbe od) för mår
räftfärbtgfat uppftånbne grälfaren.

Wm månbom o| åter till ben jfona btlben af en Sefug
föfanbe fjål, fåban benna framftår i SDtarta COfagbalena »ib
©faiftt graf. 3 grafmen föfer bon fin grålfare. £enneg för=
ftånb är omtöefnabt af forgeng bimmor od) intet ljug af be
gubomltga töftegorben genomtränger bet bunfel, i Bwitfet Bon
famlar, men i benneg bjerta Bar boel fårlefen till £erren
Jefug icfe utflocfnat. ©åfom magnetnålen »ånber fig bån
mot fin pol, få är ocf SWartag fårlef bånroänb till £oncm
od) fänsltg för £an8 när-fat. Ofebb Bar ben Uppftanbne reban
nalfatg Benne. 3 fitt bjerta erfar bon bragntnggfraften beraf,

men anar ännu icfe, I)»ab bon bocf tnnerft reban förnimmer.
3cfe förr babe l)on framfört fin flagan inför be Bimmelffa toäfta=

rena, än bon genom en fängla af någonting oförflarligt wänbe
fig om ocB ficf fe 3efug ftåenbc ocb wigfte icfe,

att bet mar 3efug. .'pwarför fånbe Bon ^onorn icfe? SBar
wäl benneg öga ffummare ån manligt eller ftob ^an fram=
för benne i förfläbnab eller t en fråmmanbe ffepnab? 3ntet=
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bera *at fallet, men un fe fyär ett prof ber^a
f
att bet ttU att fe

ide dt noq meb froppältg förnimmelfe, om ide ftnnet ar narwa*

rattbe o* att, fåfom en gob ffrtfttoilare fdger, "bet fy»ärtfran

mitt finne dr fd oänbltgt idngt borta, fom SRaria gjtagbatena*

»ar frdn tanten på £erren8 uppftånbelfe, bet fer od) igenfamtet

jag ide ftrajrt, om bet od ftobe ltf8tef»anbe för mina ögon/'

@nbaft fmdningom åter»tnnet fyon meb»etanbe ocfy beftnntng.

£)»inna, fym gråter bn? £»em föfer bn? fdger ben

Uppftånbne beltaganbe titt fyenne. 9Ken en få plöMtg fö*

dnbrinq fattar fyon ide; tddelfet fyänger ett ögonblid q»at

för fyenneä ögon, få att fyon tager £onom för »äftaren of»er

örtaqårben, t gillen graf»en »ar betagen, ocfy t benna tante

begdrer upplåning om förfyållanbet. £erre, fägerfyon, fyaf*

»er bu burit pottorn bort, få fdg mig, fyttar bn fyaf*

»et lagt honörn, ocfy jag »Uttaga £onom. 3 fm

«a!8 för»trrtng, fom »iäferligen ide dr utan ffulb af otro,

uttalar fyon beöfa orben, men be dro tillila ett röranbe ut*

trt)d af ben färief titt gralfaren, fymaraf fyennee fyjerta ärupp=

folbt. Sitt ben fytmmelffe SBännen dr bod fyenneä fjäl tigtab

meb fyeta fin längtan ocfy ingenting ffapabt fyar lunnat fylla

ben tomhet, fom förluften af £onom fyar förorfafat i fyjertat.

Srogen färlefenö maning fyar fyon förgätit »ätten »ib graf*

»en ocfy ftenen för ingången, bå fyon meb be öfriga q»tnnorna

begivit fig på »äg för att fmörja Sefu letamen; tdrtefen

tömmer fyenne od nu att förgäta fin oförmåga att pa egna

armar funna taga $ait8 tiflö^a letamen. ©et är en äbet fjelf*

förgätenfyet, fom framfyfer i fyela fyenneä förfyådanbe; ocfy^an,

för fytmlfenä ffull fyon glömmer fig fjetf, £an glömmer ide

fyenne ttUbafa, utan utoäljer fyenne till förfta föremålet för

fyerbafärtefenS omforg. 3cfe genom tjenanbe englar fid bubffapet

om uppftånbelfen frambäraö tiU 9Jlagbalena; i egen perfon

»ill ben Uppftånbne bringa fyenne betta fyöga gläbjebub ocfy giftoer

bermeb ett oförgätligt »ebermäle af fin neblåtanbe fdrlet till

aUa bem, fom, om än befyäftabe meb mångfatbig fttagfyet,

bod fota £onom af allt ^jerta eller fom, om dn unber fttt

föregåenbe lif bjupt nebfjunfne i fynbenä eldnbe, bod i innerlig
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bättring I) af»a fyän»änbt fig tiU £onom. Sitt voi få fyaf»e

att betrafta benna tillbragelfe, bertill funne »i färfftlbt

fluta af be orb, i fy»ilfa etoangeltften 9Jiarcu3 omtalar ben=

famma. "5ftär 3efu3 »ar uppftånben," fdger fyan (9Jiarc. 16: 9),

"om morgonen på förfta bagen i »edan, ftynte§ fyan fötft

SKatia SJiagbalena, af fy»ilfen fyan fju bjeflat utbrtf*

»it fyabe." Uppenbarligen åftyftar fyan fyärmeb att förfärliga

ben fria nåb, fom är uppfyöjb öf»er fy»arje annan rangorbning,

än ben förbarmanbe färlefenå egen. SDerför, o menniffa, efyo

bu är, låt äf»en bitt fyjerta »ib betrattanbet af benna titt*

bragelfe »ibga fig till tro på 3efu nåb fåfom öppen för big,

om bu^blott är »iHig att gå ut från bin gamla ftynb ocfy få=

fängltgfyet ocfy i tron omfatta bet fyimmelffa goba, fom bjube£ big.

Om bu ber»ib än länge måfte biba efter bin grälfare od) bet

»iU ftyna3 big, fåfom bitt föfanbe »ore förgäf»e8, fåffaHbod

^erren i rätta ftunben uppenbara fig för big, oå) för»i8fa big

om belafttgfyet ide blott i fttt for$ ocfy fin böb, utanod t bet

lif, fom $an återtagit ur böben ocfy graf»en oå) fom ät fe*

gern öf»et allt fy»ab fynb oå) böb oå) afgtunb fyeter, ett lif af

oförgängltgt »äfenbe o^ fytmmelff fraft.

©tunben »ar nu tömmen, bå DJlaria SKagbalena f!utle

fe fin uppftånbne grälfare oå) påftfolen jlulle gå upp i fyemteå

fyjerta. 3efu8 fabe till fyenne: 9Jtaria. 2)å »änbe fyon

fig om ocfy fabe till £onom: JRabbuni. 9iär f)on fyörbe

fttt namn nämna8, igenfänbe fyon åter ben älftabe ftämman

oå) ftra;tt upplåter fig fyenneå beflämba fyjerta »ibt för ben

l)änförelfen£ gläbje, fom öf»erftrömmar;Jbenne. DJten i orb fan

fyon ide uttala fin upprörba fänöla. Sitt få plötsligt bltf»a

xVjdt ur ben bjupafte forg oå) återfå fitt enba oå) allt, bet

binber fyenneå tunga oå) fyon förmår ide mer än ett enba orb,

men i bet orbet inlägger fyon fyela fin fjäl. ©et är fåfom ett

omebelbart genljub af 3efu tilltal, bå fyon meb utropet
f/min

SORdftare" på fina läppar nebfjunfer till jorben, för att omfatta

^panö fötter. @n unberbar fart oå) ett unberbart möte! 5)en

nt)$ ifrån e»igfyeten8 graf uppftånbne, meb en förflarab leta*

men befläbbe ^enniftofonen, nu i fraft be»ifab fåfom @ubå
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@on, ftdr här gentemot ett ännu merlben och ttben ttMjörcmbe

Idrjungtnna och tilltalar ^etttte mtb namn förtroget, flfom en

män tilltalar fin män. 3a, »dl förtroligt, men bod fa, att

£an ffpnbar att förebygga l)tt)ar]e fäbant närmanbe, fom, om
od menffligt dn fa rent, bod på något fatt ftobe i ftrib meb

natnren af $an§ ntya nppftänbelfeltf. Äom icfe mib mig,

fager £>an, tt) jag dr tc fe ännu uppfaren till min %a-^

ber; men gac! till mina bröber och [dg bem: 3ag far

upp till min gaber och eber gaber, till min @ub ocl)

eber @ub.

3)?en £)marför förbjöb bd £>erren 9Jiarta 93lagbalena att

mibröra £onom? ©jelf angtfmer <pau todl orfafen, i bet^an

förflarar fig dnnn ide mara uppfaren, men ftd t begrep att

fara upp till fin gaber; men förunberligt bunfel ftynes o§ benna

grnnb till £erren3 förbnb, oå) betta fa mtydet mera, bå mt

befinne, ^urnfom $cm mib anbra uppenbarelfer efter fin upp=

ftdnbelfe ide blott tillät fina lärjungar att mibröra fig, utan

äfmen uppmanabe bem bertttl. @ä fabe £an ju till apofteten

fornas: "räd htt bitt finger, och fe mina l)dnber, oå) rdcf hit

bin fyanb, oå) fticf t)enne i min fiba; oå) mar ide tmtfmel*

aftig utan trogen/
7

Då) om be öfriga qmtmtorna, fom fenarc

dn 9Jtaria 93iagbalena framfommit till grafmen, berättar eoan^

geliften 9Jiattheu§, att tperren mötte bem på ätermägen frän

grafmen och att be, feban #an ^elfat bem, gingo fram oå)

fattabe om £>an§ fötter oå) tillbäbo £)onom. 9Jtarta3 egen

fjälöftäUning mdfte i;är tjena o§ tid förftaring. $ ena ftbaxt

älffabe l)on £erren, fdfom mt hafme fett, af fyela fxtt hjerta,

obelabt och upprtfttgt. SDten a anbra fiban mar bod fyenneö

fdrlef dnnu, fdfom m äfmen anttybt, af en mi£ finlig natur.

3 ett flagö öfmermdtt af tro mar fyon färbig att anfe £erren

hafma dterfommit frdn be böba för att allbeleö fa fom tttl =

förene lefma meb be fina i merlben. SDlen ide en fftjmt af

en fd finlig föreftätlning mitle £erren tillåta §o& henne. £on
mdfte meta, att <£ané numaranbe tillftdnb mar en öfmergdng
till ett anbeligt, rent ^immetfft ttllmarelfefätt; ide ett ögon=

blid fid ^on tänfa, att fyon äter ^abe £onom |oö fig på
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famma fdtt fom ttHforene, bd $an tillfört benna mår merlb

oå) marit tftdbb en böbltg lefamen. Då) bod låg en fdban

ytterlighet henne fd nära mtb ben utomorbentliga rörelfe, ^mar=

uti tyon befann fig. ©entemot benna, rdmdrfet mellan himmel
oå) jorb öfmerjlribanbe färtefåbettygelfe mar bet, fom £erren

ftdllbe fig på afftdnb meb be orben: "Äom ide mtb 3Ktg, tt) 3ag
dr ide dnnu uppfaren, men 3ag far upp." 5Wen i ben Upp*

ftänbneö fyelening till en Idrjungtnna af ett fd rent uppfät

oå) en fd innerlig hängifmenhet mdfte bod ndrmanbet, ide

afläg£nanbet, utgöra grunbtonen. ©d finne mt od, att

herren framftäOer fin föreftdenbe l)tmmel§färb oå) bet tillftdnb,

t fymtlfet «£)an genom ^immeBfdrben ffulle tnträba. ^marje

beröring meb bet gamla jorbeltfmet ffulle bd l)afma bortfallit

ho§ herren, men bermcb äfmen ben ffranfa mellan ^onorn

oå) £anå lärjungar, ^mitfen forgfälligt mdfte iafttagaS, fd länge

ännu en möjlighet tid beröring meb jorben \)0§ ^onom före=

fannö. 35ä förft ffulle be ^d ett fytmmelfft fdtt ^afma S^ouovx

ndrmaranbe tyoe fig äfmen till liopptu, feban ^an t>et±

oå) Råttet bltfmtt unbanrt)dt ben jorbif!t finltga närmaron

^oö bem. 5£tll ett utöfmer fynfretfen af bet ndrmaranbe fd

uppl)öjbt oc^ bod fd nära ligganbe mal ^dnmifar nu £erren

S)^aria. ©et broberffa^), fom d <£)an£ fiba reban är en fuU=

änbab merflig^et, ffall genom ^ané u^^öjetfe till gabrenö

^ögra fyanb, men ide heller förr, bltfma ett ömfefibigt, fd att

be, fom på ^onorn tro, ffola genom ^anö 9lnbe mara merf=

liga barn af £an£ gaber och ^an§ egna fannffylbiga bröber

fom meb broberlighetenå fulla frimobtghet funna nalfaö $o*

nom od) umgd§ meb ^onorn. StU en fd ftor härlighet har

3efu§ genom fin uppftdnbelfe öppnat mag för be fina oå)

^pan Idter fungöra ben för bem i och me^ ^t bubffap $an

gifmer SWarta att frambära: "@d till mina bröber och fdgbem:

3ag far upp tiU min gaber oå) eber gaber, till min @ub octy

eber @ub.
f/

Dm ndgonfin en menniffaö fteg hcifma marit af gldbje

bemingabe, fd moro bet mi^ferltgen SDIaria 9Jiagbalena6, bd

hon frdn ffdbeplatfen för fin bjupafte forg fid dtermdnba meb
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Uftt>et8 bubflap oå) Stföförftene belöning till be förjanbe lår-

jungarne. Oå) om etjeft ndgonfin bet orbet l)ar fannatä pd

jorbett: "be fom meb tdrar få, jfola meb gldbje uppffdra," fd

uppfyUbeä bet nu uti IjenneS ^jertcu 93len f)tr>ab f)emte rceber=

for8, bet dr ocf jlrtfmet o§ titt uppmuntran, om xoi af fyjertat

föfe Sefuä oå) eftertdngte gemenffap meb £onom. 3<fe tt)ttt

$an befara o£ botfmdrtan§ tårar od) jafnabenö Bitterhet, men

£an ffall i bet förbolba uppehålla o£ berunber meb fm Ijanb

oå) bereba of$ för fin ndb. £)dj om xoi framfydrbe $o3 ^onom,

efyuru xvi ingenting förnimme af £an3 ndnoaro, fa ffall £>an

omfiber göra ftg fdnb för ttdrt l)jerta oå) lata bet bubffapet:

£erren Icfwcr bltfma en onjggltg nrij^et dfmenförof}. £>d>

etyttar i od) meb betta bubffap uppftdnbelfenS fanning bltftocr be=

feglab i ett menntffol)jerta, ber upptodefeä bd Uftt>et8, bet ettriga

lifwctS fröjb, oå) betta dr ben fröjb, fom ingen jMl taga ifrån

0$. ©en fmage bltftoer bd ftarf, ben förffrdmbe frtmobtg,

oå) mibt igenom benna forgernaS od) böbenS tterlb öppnar ftg

för ben genom 3efu ©fyrtftt uppftånbelfe påmjttföbba menniffan

en fonungSltg oå) lefmanbe mag titt ben himmel, ber gldbje

dr tilifytleft ocf) ftor fröjb på @ub§ pgra^anb
etoinnerltgen. Slmen.
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§MtfMtypxtUm.

©all dr ben, tninlfen öf toertrdbelfen förlåten ar,

ben fynben öfmerffylb dr. ©all dr ben menntffa,
fom herren icfe ttllrdfnar mifSgerning; t l)ttulfen8

anbe ingen falff^et dr. 9J£eb beäfa för o$ todlbefanta orb

beprtfar ©aoib i ben 32:bra pfalmen ben menniffa^ tyda, fom
föft oå) funnit fina fynberg förlåtelfe fyo3 @ub, oå) i fanning

dr betta oeffå en fycfa lodrb att beprifa framför allt Ijtoab t

tterlben dr. ©tynben dr bocf bet fjemltga onba, fom, fdnbt

eller ofdnbt, förbtyftrar menniffanS ttf, beröftoar ^enne ftn-

net3 oå) farm&etetS frtb odj giftoer ben egentliga fyngben åt

alla be börbor, fom fyon Ijar att bara i toerlben. £ag meb
betta onba oå) lifroet ffall toara big fattigt på gldbje mibt

unber njutningen af be£ mångfalbiga goba; tag bort betta onba

oå) nöben Ijar miftat fitt frodrafte trtycf od) fjelftoa böben fin

ubb. 2)u frågar mål)dnba: ftår bet bd i min maft att taga

meb mig eller ffilja ifrån mig ett onbt, fom få t>elt otf) fyållet

t&n%it upp meb min natur od) införltfioat ftg meb benfamma?
Set dr fannt, af egen fraft förmår bu bet nriSferltgen ide od)

ett fyaftoerf dr bet för ingen bel oå) bet ioerfet§ fulldnbntng

ligger i f)toarje l)dnbelfe bortom jorbeltftoefå grdnå. 9Jien genom

förlåtelfens nåb fan bocf fynben rätt fnart bltfroa få till ttriba

borttagen, att ben icfe fåfom en förbömanbe ffulb ligger tung

på bitt faimoete oå) beröfioar big fyjertafå frtb. 2)et fan jfe,

om bu blott upprtftigt toill bet. Sugen annan egenffap an

upprtftigl)eten framhåller Saoib i »art tngångöorb fåfom ut*

mdrfanbe för ben, fom funnit fina fynberö förldtelfe. (&n

menntffa, "fom herren icfe tttlrdfnar mtfcgewtng", oå) en men=

niffa, "t ^tuilfenö anbe ingen falff^et dr
,;

, dr för ^onom ett

od) betfamma. ©d ^an prifar ben menntffa falfg, '^loilfen

öfioertrdbelfen förlåten oc^ fynben öftoerffi)lb dr, hmilfen ^erren
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ide ttllräfnar nti&gerning", fa är bet fatebeé ide någon for

flertalet af menniffor oåtfomlig tyda |an beprifar, utan toärtora

en h)da, fom, om än fmafab af få, bod [tår öppen fot

alla od; tillbjubeö alla, fom f)jertligen gerna tt)tlja wmnabcn.

ingen annan är ben £elige 2(nbe3 afftgt, bä #an genom

55atotb8 mun fä befjungit benäbningenö, fynbaförtätelfenS fältset,

än ben, att uppmuntra enfymar, fom far pra be orben, till

att fjelf meb fin troelängtan fträcfa ftg efter ben näben od;

emottaga anbubet af en fåban lt)dfaligi;et. 93Jä nri bä än

toibare begagna ofj af belfa |an3 orb fäfom en fäban npp=

muntran, i bet un, efter pgttbebagenö feb, uppftä oct) meb

förenabe röfter affjunga bcm i ben tybelfe be tyafroa i l:fta t>er=

fen af 196:te pfalmen t tok Äprfopfahnbof

:

©ätt ben, $mar§ efroerträbctfe

©en (Enngc förlåter!

©ätt ben, fem fin förimffelfe

33efänner o$ begråter,

Dcfy uteb ett r/jerta utan flärb,

Sfrån en onb cd) fynbtfl mcrtb,

Sitt herren rcänber åter!

Nom, 5: 18.

6åTom för eng fonbS ffufl ar förbömelfe fommeu Bfmct alla

menniffor; få fommer cc? genom eng tättfärbtgtyet JtfiretS rättfärb^

ning Bfwet afla menniffor.

©et är ben for o
fe

alla fä migtiga frågan, $uru »i ffote

bltfioa rättfärbtga inför @ub, fom bet upptäfta apoftottffa

orbet gifmer ofe anlebning att närmare efterftnna.
s
3Jtt)cfet

fy
ar

bltfmit talabt od; ffrifmet i betta ämne; i länga od; lärba af*

fyanblingar I;ar läran om rättfärbiggörelfeu blifmit pä bet

noggrannafte xxtxe^ od) förflarab. £>d) bod fynes fålen ännu

tcfe mara ratt pä bet flara, ti) ännu alltjemt erbjuber ben bet

d;riftna folfetö anbeltga lebare nägonting nt)tt att tala od;

ffrifma om, att utreba ocfy förflara. Sitt borna f;ärefter mäfte

bet mara fynnerligen fmart att finna ett rätt fmar pä ben

frågan: fyuru bltfmer en menntffa rättfärbig inför @ub? 93ien
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om bet fä n>ore, more ju betta ett mtydet olpcfltgt förfyäflanbe.

©et [fulle bä funna fyänba, att be meft upprtfttga, fanning^
älffanbe, mät)dnba eljeft t @ub6 orb uppltfta menniffor mt§=
toge^ ftg i en af be fyufmubfafltgafte trosfanntngarna, emeban
be ide fyabe nog flarpftmttgfyet att mtbt igenom aOa fyårfma
ffiljaftigfyeter utfinna bet rätta etter tcfe more nog Ipcfltga att

frän början träffa pä ben lärare, fom bibringabe bem be rätta

talefätten od; förftänb^begreppen. 3Ren äter, mittag i fyuf*

mubfaf äro ju mr;det allmarfamma mittag; att fyäruttnnau

fela om fannmgen, bet är fdfom att t bet lefamliga liba brift

pä nöbmänbigfyetsmaror, en brift fom af intet öfmerftöb pä
annat fan erfättaS.

®ä illa är bet bod i fjelfma loerfet ide beftälbt. Sätt

nog funne nu genom ®ub$ Orb fomma tia tnfigt i bet tfrå*

garoaranbe, för o
fe fä ixugtiga ämnet, od) bet ttU en fullwtfe

od) ofmifltg tnfigt, fom allbeleS ide är beroenbe af ben eller

ben menffltga utläggningen od; framställningen. 9Jten ett

mlhv mäfte nri unberfafta ofe, ett enba od; bertill ett enfelt,

mt)det enfelt nrilfor, men fom bod af be allraflefta menniffor

förbtfeö. 28t affe Ijdrnrib ide egentligen be mänga, fom all=

beleä ide befi;mra fig om l;ttab bet emiga ttlll;örer, allbele^ ide

fräga efter någon rättfärbig^et inför @ub, utan blott lefira

för bagen eller ätminftone blott för bet timliga, betänfte pä
I)uru be ffola förtjena fitt bröb, förrätta fina jorbiffa wärf
od; ft;^lor, förbrtfit)a fin lebtga tib od) b^ltlt. Set more ju

odfä orimligt att begära, att be, fä länge be framtefma fin

toerlb i ett fäbant finne, [fulle unberfafta fig ett toilfor, bet

ma nu mara |mtllet fom l;elft, för att inl;emta nägonting,

fom för bem ide t;ar nä gon bett)belfe, nä got toarbe. ©fall

bet blifma annorlunba för fäbana menniffor, fä mäfte beförft

fomma att t fitt fammete fänna oc^ pä atlmar tillftä för fig

fjelfioa, att bet anbeliga od; enuga l;ar anfpräf pä bem lifa

ttn^t fom nägonfin betta timliga Hfiuet, oc^ bet oeftergifliga

anfpräf, fymilfaö titlfrebeftällanbe ide gar fäfom af fig fjelft,

fä att man ffulle uppfylla bem genom att uppft;lla fina bor=

gerliga pligter fäfom en ärbar oå) anftänbig menntffa, anfpräf
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fom forbra att man pä fullt atlmar griper ftg att och prövar

fttt eget tiHftdnb, ide efter fom bet utwartcö ftjncö mara, utan

efter

1

fom bet, enligt hjertatä od) fammetetS ^emltga mitine§=

börb, inwdttcS är, profmar ftg inför bet öga, fom genomffä*

bar ftertegrunben ocf) upptäder aU ben orenl)et i tanlar oå)

begär, fom bertnne bötjer ftg, all pgfdtb, all afunb, att mrebe,

all otufttghet, Ijtoarmeb menniffan i bet förbolba beflädarfig.

3 fpegetn af ben gubomttga fyeltgljeten od) rättfärbtgheten,

fom framftär flar i bet mafnanbe fammetet, ffall bd menni=

lian lomma till att mibfännaä en orättfärbighet, ffulb od) för-

bömetfe, ^marom tyon förut intet metat, emeban tyon till fin

inre menntffa lefmat t bltnbhet och morfer. £)d) ^on ffall bd

infe på en gdng omöjligheten att fdban fyon dr beftä inför

ben @ub, tyttttf ^eltg^et oå) rättfärbtghet dr uppenbar i hen=

ne3 fammete, od) berjemte omöjligheten att lösgöra ftg frdn

^onom oå) bölja ftg för £an3 elböbttd. £on ffaö göra en

lefmanbe erfarenhet af l)mab ©amb uttalat i beSfa orben:

£mart ffall jag gd för bin anba? £)cl) h^art ffall

jag f 1 1> för bitt anfigte? Od) unber en fdban erfarenhet

blifmer bet henne en hjertatö angelägenhet att fa fmar pd ben

frågan: tmru ffall jag, arme fonbare, blifma rättfärbtg inför

lefmanbe @ub? lyum ffall jag btifma fdban, att £anS när-

maro, mib filten jag met mig omilforligen mara bunben,

btifmer mig ide till bom och förbömelfe, utan till upprdttelfe

oå) falighet? Sftdr fa rdttfdrbighetöfrdgan bltfmit en angetä*

genhet för menniffanö tjertfc, ba ^ar odfä mitforet för bet

rätta fmaretS erhdUanbe fatt fin betybelfe för henne, pd famma

gdng $on bltfmit tftdnbfatt att uppfylla betfamma. Dd)

hmiifet ffnlle mät betta mitforet mara? Sngenting annat an

bet, att man merfligen mitt tara af @ubö Drb, m ^afwe

xeban antt)bt, att fä mänga menntffor förbife betfamma, och

ttllägge nu: mänge ide blott btanb be anbeltgen obefymrabe

od) itfgittiga, utan äfmen btanb bem, fom uppmafnat till ett

mtfet fräganbe efter rättfärbtgheten. äfmen btanb beéfa finna»

mänga, fom albrtg blifma ©ubö Drfcä lärjungar, ©omlige af

bem, t ftätlet att gä till ®ub3 Drb, för att beraf blifma un-
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bermifabe ttH falighet, rdbföra ftg meb fina egna, fdmttffa

tanfar eller meb anbra anbeligen ofunntga menntfforö tanfar,

fort fagbt, meb fött od) btob, fäfom ©frtften fattar bet, och

rdfa pd benna mdg i ben förbtinbetfen, att be mena ftg genom

egna merf funna förfona fina fpnber od) aftabfomma en för

@ub gällanbe rättfärbtghet eller att be ätminftone hängtfma

ftg dt ett tröfttöft oå) frufttöft bemöbanbe att funna bringa

bet berf)än. £)m fäbana gäller bd l)tt>ab apoftelen sJ)auluö fager

om be förbtinbabe Subarna: be fara efter att upprätta

fin egen rattfdrbighet ocl) dro fä it le @ub£ rättfär=

bigl)et unberbänige. 93?en ide är betta, fäfom bet fä ofta

har bltfmit framftätbt, ben enba form, t h^ilfen en menntffa,

feban ))on uppmafnat till någon omforg om fttt emiga mät,

förbtfer att täta lära fig af @ubå Drb. ©et finnes äfmen

ett annat, t mär tib ^ögft manligt fätt, h*sarpä betta migttga

mttfor för tnhemtanbe af en fann od) lefmanbe funffap om

rättfdrbtghetenö mäg förbifel. SBt mene bet, bd man mt#fer=

ligen gar titt ®ub3 £>rb, men bod ide gär bit fäfom ben,

fom gar till brunnen för att h^mta matten och 1
om bermtb

jer ttH, att fyan har ett tomt farit meb fig, i h^tlfet fyan fan

upptaga od) förmara mattnet. Ér färttet, fom Ijan mebför,

uppftyllbt af nägonttng annat, fd ffall han ide funna öfa matt=

net beruti, oå) är bet ttH en bel ftytlbt af någonting annat,

fd blifmer bet t alla hdnbelfer en blanbning fyan far od) ide

rent matten, ©et är tytterft manligt, milje mi fäga, att men-

niffor, fom brifmaö af ett anbettgt behof od) gjort en början

tiU att föfa @ubö rtfe, gd till @ubö £)rb för att finna ftöb

för läromentngar och dfigter, fom frdn annat hdö bttfmitbem

bibringabe och jöm be för ingen bel dro mtlltga att öfmergtfma

eller täta bertfttga, ehmar fd jMle behöfmaé. Se metareban,

huru bet förhåller ftg meb @ub3 rtfe od) befe rättfdrbtghet,

meta pd förhanb h^^b fom far ftd t @ubö £)rb eller ide ftd

ber, och ^>alfa berför öftoer eller blunba för bet, fom ide rim-

mar fig meb beraå förutfattabe meningar, egna metanbe od)

inlärba talefdtt. 2)e forffa mdhänba flitigt i @ubö Drb, men

fd, att be blanba ihop be£ Idrbom meb beraå eget, fd att beraö
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furtffap tcfe blifmt någonting fyelt oå) rent; utan en mången

gång ganffa grumlig oå) oren blanbntng. (gmeban be förfuntma

att afbö ftg fjelfma, blifma be albrig lärjungar af £onom, fom

fabe: "min Idrbom är tcfe min, utan $att§, fom 9Jiig fänbt

bafmer." £)cl) bet är !)elt naturligt, att på betta fatt albrig

någon full enftämnttgfyet i tro oå) befännelfe fan åftabfommaö,

enär ben ene§ tillblanbntng albrig fullt lifnar ben anbres.

. £)äruti f)afma nu i fjetfma merfet be orbatmifter oå) bet

förftånbögräl fin grunb, fom äfmen fromma oå) t ben f)eltga

Stoft lärba män fyafma fört angåenbe fattet för en ft)nbare§

rättfärbtggörelfe inför @ub. 93ten fä länge ftriben fåluuba

föregå ett områbe, bit be£ föremal tcfe fyotet, är ben till fin

natur änblö3. Oå) i fåbana ftriber, fom till fin natur äro

änblöfa, fan man ju albrig minna några maraftiga fegrar.

äöare bet berför fjerran ifrån o§, bt^re åhörare, att tnfafta o§

i änbtöfa ftrtber, be må nu gälla fymab fom l)elft, oå) på bem
förvilla mår bärbara tib! £afme mt begynt att fara efter rätt*

färbtgl)et, nemltgen tcfe efter en Uott menfflig rdttfarbtg^et, fom
fan ftå ttHfammauö meb få mt)efen inre orättfärbigfyet, utan efter

@ubå rättfärbtgfyef, fom är en famifft)tbig oå) till fin tmterfta

grunb fttllfomlig rättfärbtgfyet; låtom o% bd fe till, att lin ocffå

iäre beröm af @ub fjelf oå) tcfe af blotta menniffor. din är

bet toiöferltgen genom fttt t be fyeltga ©frifterna uppenbarabe

orb @ub tärer ojj, men bocf tcfe få, att ben funffap, fom
mt på egen ^anb plocfa tyop ur @ub3 £)rb eller ftllegna o§

af bet, fom anbra menniffor mer eller ntinbre på egen f)anb

fyafma plodat tyop ur @ub§ Orb, ffulle mara en lärbom af

@nb. Sitt blifma lärb af @ub mttl fäga att genom orb et

xtnbfå ben Slnbe, fom talar i orbet, oå) ben anbeltga fan=

ntng§bitb, fom beruti innefyålleö. ©å allena fommer man
till ett inre oå) lefmanbe förftånb i gubomltga ting. JDdj för

att unbfå benna 3lnbe oå) fatta benna fanntngsbtlb, måfte

man mät fe till, att man uttömmer ftg på fin egen anbe oå)

fina egna bttber, fymarttll bå fyörer, att man tcfe menar ftg

meta någonting på förfyanb, att man tcfe faftfyåller fina egna

föreftällningar, tde inlägger menflltga tolfntngar i bet gubom=
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liga orbet oå) meb bem bortförflarar be§ fannhtgöfärna oå)

för fig fjelf förmanblar bet till ett fraftlöft ffal, ett memttffoorb.
sMtn få lärafttge för @ub

r
merHiga lärjungar af $am £)rb,

ffole mt funna mara enbaft t ben mon, fom mårt befyof af

rättfärbtgt)et är bjupt oå) fannt. £>ela fmårtgfyeten i affeenbe

på förftåenbet af rättfärbiggörelfenö lära tigger juft beruti, att

m orättfärbtga od) bocf ffenrättfärbtga menniffor få fmårltgen

uppmafna titt ett rätt fyjertttgt, bjupt od) fannt b el) of af QönU

rättfärbtgfyet. £>m bet bel)ofmet3 nppmärfanbe böre mt berför

ftäbfe på nt)tt bebja mår fytmmelffe $aber, när mt gå till $an$>

Orb, tt) £an är ben, fom tcfe blott i fin ©om> eoangeltum

gifmer be t)ungranbe bröb af fytmmeten, utan fom ocffå genom

fttt förbolba braganbe, fin lag3 uppenbaranbe merfar hungern

efter betta bröb. 9Jien efymar bet innerliga fanntngåbefyofmet,

ben bjupa rättfärbtgt)eté^ungern bltfmtt mätft, ber fattad fan-

ningen^ oå) rättfärbtgf)etenå orb lätt oc^ rätt. (ätler, om få

tcfe more, fymab mene mt bå meb bet ofta upprepabe utträdet

att "<£)erranö orb är rent oå) Hart." (äller, för att nu ifrån

benna tnlebanbe betraftelfe fomma in på mår tejt, ^mab bunfel

ligger mät i beöfa orben: fåfom för en^ ft)nbS ffnll är

förbömelfe fommen öfmer alla menniffor; få fommer
ocf genom cnä rättf ä r b t g £> e t tifmetö rättfärbning

öfmer alla menniffor?

Su inmänber måf)änba: jo, l)ärutt finner jag för min

bet mt)cfet bunfel. £>nru fan en menntffaö fpnb ttllräfnaö

alla anbra menniffor, få att be alla hemfallit unber förbömelfe

för en enbaö brottöttgfyet? £)d) fmare mt partitt: ben ene,

fjmarom t;är är fråga, är ide en btanb många anbra, utan

en enfam t fttt flag, f)eta flagtetg ftamfaber, fom på alla fina

efterfommanbe fortplantat fin förberfmabe natur; få tnmänbe3

måf)änba på nt)tt: gobt, men fyum är bet tänfbart, att men=

niffan ffuHe bära jlulb inför @ub för ett naturförberf, fom

i)on ide i egen perfon, genom ben fria mtljanö mtpruf, t)ar

åbragit fig? oå) om f)on tcfe ^ar ffutb på ftg för fin naturs

atlmänna förberf, få fan mäl ide reban på grunb af betta förberf f

oå) när man frånfer f)enneö egna, perfonltga, mot bättre metanbe
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begångna ftynber, någon förbomelfe inför ©ub t)lr>tta öfmer

Ijenne? «£>uru fageö bd förbomelfe mara fommen öfmer alla

menntffor för ettö \V)iM ffull? —3 od) för fig ffulle nu n?t8*

ferligen beåfa tnfaft påfalla en bjupgäenbe öfmerbemiåning ocfy

grunblig utrebning af bet ifrägamaranbe ämnet Set ffulle

bd mifa§ Ijtoab bet innebär, att menffttgfyeten utgör en ftor,

lefmanbe enfyet inför ®ub, nnfaS |un*fom ben enffilba mennt*

ffan ide fan lösgöra fig från fitt fammantjang meb benna

ftora lifåenl)et od) frdn fitt beroenbe af ben mebetyunft, frtng

filten benna fretfar, fä att, om felen ber, i mebetyunften af

ben ftora lifåenfyeten, flocfnat, ben enffilba lemmen icfe funnat

för fin bel beioara ljufet eller dtertänba betfamma; om mörf=

ret od) böben ber blifmit rdbanbe, ben enfftlbe icfe funnat för

fig allena uteftänga befamma. SSÄeit äfmen ben meft genom*

förba bemtåning af betta flag ffulle bod icfe öfmerbemifa ben,

fom icfe på annat fatt reban toore öfmerbennfab. 35et är bocf

på ben inre fjelffännebomenå, ben fyjertliga botfärbigfyetenå mäg,

fom Ijwai od) en af of$ fy
ar att btiftoa öfmerttygab beröm, att

för en^ ft)nb£ ffull är förbomelfe fommen öftoer alla menntffor.

<£>mar od) en, fom u^rtfttgt beträber ben mägen od) berusa

tränger neb till rötterna af fin marelfe, ffall finna att, oaffebt

allt bet mdngfalbiga onba fyan fjelf öfmat, en ffulb od) en

beraf fyärröranbe förbomelfe reban fymilar öfmer fyonom på

grunb af en förmänbfyet i miljan, en onb grunbrigtning i

fyanå mäfenbe, fom fyar fitt urfprung icfe i ndgon fyan§ egen

färffilba förftynbelfe, utan i en ftynb, fom ligger utom fyam>

eget lifö fytftorta. Oberoenbe af fymarje bemtöntng för tanfen

fyar fyan i bet uppmäcfta fammetet oc^ fro^fabe ^jertat en fraftig

öfmerbemiSning fyärom. £)cfy fymab fom funbe i förftone före*

fomma ännu fällfammare, fyan fnotar icfe beröfmer, fdfom läge

beruti en orättoifa af @ub, utan tmärtom, fyan anar i betta

förfyällanbe en föranftaltning af ben gubomltga 23armfyertigfyeten,

fom, förutfeenbe menniffanö fall, fa anorbnat bet, att en upp*

rättelfe ffulle bltfma möjlig, ©en tröftlöfa od) fyo:pplöfa anfla*

gelfen, fymilfen fdfom en brännanbe elb förfyärjar fjälen, upp*

löfer fig bd t tårarna af en fyelfofam fynbaforg, fom ljuft förmil*

193

bra§ genom aningen om bet, fom apoftelen ttH alla botfär=

biga3 tröft fyar uttalat fdfom ben fullmiSfafte fanning i beåfa

orben: "fåfom för ens ft)nb§ ffull är förbomelfe fommen öfmer

alla menntffor; få tömmer od genom enå rättfärbtgfyet lifmetö

rättfärbning öftoer alla menniffor.''

23etänfom närmare bet näbefulta innefyället af betta apo-~

ftelen $>autt orb. 25et fager ofc, att bet eger rum en fuU*

fomlig motfmarigfyet mellan fynbafallet od) uj^rättelfen, för*

bömellen i Slbam od) bendbningen i 6fyriftu3. £>cfy fymilfen

är bd ben fyufmubfafliga jemnförelfepunften mellan bem bäba,

ben pmxti, fymaruti be fa motfmara fymaranbra, att ben ena

är ett fullfomligt motfti)de till ben anbra? ^mitfen annan
än ben, att @ub tillräfnar ben enffilba menniffan,
fdfom more ben fyenneå egen, en fyanbling, fom fyon

ttuSferltgett icfe i egen perfon fyar utfört, men fom
bltfmit utförb af en perfon, meb fymtlfen l)on bocf f tår

t ben perfonltga, lefmanbe förbinbelfe, i fyvoxlt en en lem
ftår meb fitt ^ufmub eller en gren meb f itt ftamträb?
Sifafom 3lbam^ utom ben enffilba mennijlanå lifö ^iftoria fal=

lanbe fyttb bod tillräfnag l)mar oc^ en enffilb af t)an§ efterfom^

manbe till förbomelfe oc^ bet i fraft af ben förbinbetfe, t

^mitfen 3lbam fdfom ftamfaber ftdr meb ^)ela flägtet; få ftB*

räfnaö oå menniffanö @oné, ben n^e Slbamö ena, ftora, genom

Uf oc^ böb utförba rättfärbig^et^anbling aUt f)mab meb £o*

nom träber i förbinbelfe, tillräfnag bem till "lifmetg rättfärb=

ning" b. m. f. till en fdban rättfärbiggörelfe, fom är ett oå)

betfamma meb lefmanbegörelfe, eller till en fdban rättfärbtg=

förflaring, fom är en lifgifmanbe fraft. — 2)etta är nu ben

btyra rättfärbiggörelfeläran, fom fd ofta blifmit fallab ben eoan=

geltffa fprfané flenob oc^ fom unber tiberna^ lopp ^ar bemifat

fin maft att ingjuta benäbntngenö fulla tröft i fd mänga meb

förtoiflan fämpanbe ^jertan. @rt)mt fyar xvåi benna lära

äfmen unber ttbernaö lopp blifmit miprufab, men f)är, om
ndgonfin, gäller bet orbet: miprufet upp^äfmer icfe brutet,

b. m. f.
man bör icfe unberldta att begagna fig af bet fom

gobt är, faftän bet lätt fan mt^brufaö odj af mången Ijat
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bltftttt miprufabt, el)uru ä anbra ftban ide getter bet orbet

far förg&tff: i» Bättre en fal dr, befto fjärberfltgate dr bef$

mtPrufanbe.

©et aterftdr nu, mine dyrare, att vt, befyjettanbe var=

ningen mot mtfebrufet af benna btyta fattning, upp muntre o§

ijelfva ttU att ratt Brufa benfamma od) ttllgobogöra o£ be§

ndbertfa innel)äl(. £vab nu be§ mtprufanbe beträffar, fa

dr bet t)ufvubfafligen pä todnne fatt betta ligget memttjfor

nära. Det föttSltga ftnnet fan atlraförft af tr>årt apoftottffe

te^rtcrb taga fig anlebntng att tänfa, att man aHbeleS tcfe be=

pfvet vinnlägga fig om rdttfdrbtg^et inför ®ub eller vara

beftymrab för fin eviga faligfyet, endr bet ju uttrt)cfltgen fyeter,

att ItfvetS, bet eviga ttfveiS "rättfärbning" fommer öfver

alla menniffor pä grunb af ©fjrtftt tättfärbtgfyet, Itfafom för»

bomelfe fommit öfver bem alla pd grunb af SlbamS fyttb,

fälebe3 bet ena fom bet anbra utan beraö eget ätgöranbe.

Varemot galler bet nu att titt fin förvarning påminna

fig, att förbömelfen genom Slbam ju fommit öfver alla men=

niflor i fraft af ben verfltga förbinbelfe meb pottorn fåfom

ftamfaber, fyvaruti be alla befinna fig genom fin naturliga

föbelfe. Äommer nu rättfärbtganbet genom 6t)riftu§ öfver

alla menniffor i famma orbntng, fd mdfte bet ]u pdtagltgen

ffe i fraft af ben verfltga förbinbelfe, i Ijimlfen be ftd meb

(S^riftuö fdfom ftamfaber. 9JZen af naturen eller genom fin

fött^ltga föbelfe funna tcfe menntjlorna ftd t ben förbtn=

belfe meb (SfyrtftuS, att £>an vore bera£ ftamfaber; beraö

naturlige ftamfaber dr od) förblifver allena 5(bam. 3lllt

t)vai> menntfforna af naturen l)afva i för1)ällanbe till (Sl)rtftu§,

pd grunb beraf att £an antagit beraå fött od) blob, bet dr

en möjlighet att erhålla pottorn till fin ftamfaber od) att

bermeb tnträba i ben förbinbelfe meb pottorn, i fraft af Ijvtlfen

be blifva rättfärbiggjorbe pd grunb af #anå rättfärbtgfyet.

9Ken ffall benna möjlighet blifva förverftigab, fd mdfte bet

ffe genom en öfvematurltg föbelfe af Staben, fdfom ©tjrtftuS

fjelf, reban bertgenom att $an nebfommtt af f)immelen, dr

öfver naturen, öfver ben blotta jorbtfff)eten, od) ännu berttll
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genom fin böb od) uppftdnbelfe blifvit förflarab till tifgtf=

vanbe Slnbe. "£9 ben förfta menntffan $bam", fager apo=

ftelen (1 (Sot. 15: 45, 47) "dr gjotb till naturligt lif, od) ben

i)tterfte dibarn till anbeltgt lif. ©en förfta menniffan dr af

jorben jorbtjf; ben anbra menntffan är herren af fyimmeten."

@a är bet bd enbaft förmebdft en anbelig (Sfyrtftuöföbelfe, fom
ben enffilbe bet orbet uppft)lle§, att genom en§, genom

©fyriftt rättfdrbtgl)et lifvetå rättfärbning fommer öfver alla

menniffor, Itfafom bet är förmebelft en föttåltg SlbamSföbetfe

be£ forgltga motftpcfe reban dt för alla en fullborbab vetflig=

l)et. £)å) ben fräl3ning§brtnganbe föbelfen ofvanefter pätvtn=
ga3 o§ ide, mtne åhörare, ben veberfareå o§ ide fd, att vt

intet vete beröm, om vi än ide funne begripa be§ förlopp.

"SÖäbret bläfer tjvatt bet mitt od) bu f)örer befj röft, men bu

met ide fyvaban bet fommer eller tjvatt bet far." 2lnbenver=

far fritt od) vt förnimme £)am> verfntngar, om vi än ide

fdnne lagen berför. 33ien bebja mdfte vt, för att fd; föfa

mdfte xoi, för att finna, od) flappanbe vinnlägga o§, för att

funna inga genom ben tränga porten.

2Bi fyafwe l)ärmeb upptt3tfat bet ogrunbabe t en af be

tt)bntngar, fom fött§ligl)eten till fttt förfmar gör af rättfdr=

btggörelfenå lära, fdban benna t mat t#t är uttalab. ©et

t)ar n^tfatö, l)uru oriftigt man ffulle förfta apoftelen t benna

faf, om man, bd ^an lärer, att fraften af Sefu (Sfyrtftt rätt=

fatbig^et fträder fig till alla menniffor, fd att be alla förme=

belft benfamma funna bltfnm rdttfdrbiggjorba, beraf broge ben

flutfatfen, att alla menniffor utan mtbare, fdbana be t fig

fjetfma äro, utan nt) föbelfe, utan bättring od) fyjertetro, )oerf=

ligen more rcittfärbiggjorba eller ottulforltgen ffola blifma bet.

äöt uulje nu pdpefa en annan mif}tt)bning, fom är allmän

företräbe^t)i§ blanb bem, fom räfna fig för att vara anbeligt

finnabe menniffor. ©d bet är pd grunb af (5f)rtfti rdttfdr=

btg^et, fom be bltfwa rättfdrbtgabe inför @ub, fd förmena be,

att beraö rdttfärbiggörelfe dr ett fd afflutabt verf, att be ide

mer bef)öfma fträda fig framdt efter bet fullfomltga goba, ide

meb apoftelen vänta i tron efter rättfärbtgfyetenS ^opp, ide
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ftdbfe minnldgga ftg att funna ifldba ftg (StjriftuS ocf) tiCU

mdj:a t £onom, utan nu funna fld ftg till ro oå) blott fyafma

att gldbja ftg oå) triumfera öfmer fin munna fcger t futtmtf}

befittning af ben ttttfomraanbe Tåligheten. Varemot bor bd

en rdttftnntg od) fammetägrann (Sfyrtftt lärjunge befinna, att

bet förhåller fig meb rdttfdrbiggörelfen pd famma fatt fora

meb förbömelfen dfmen i bet affeenbet, att lifafom benna ftft-

ndmnba ide genaft intrdbt fdfora en fulldnbab merfligl)et,

utan enbaft fdfora en merflig begtynnelfe till en flutlig i5fa=

ligget, fymilfen begtynnelfe, om ide befj orfaf l)dfme3, ofelbart

fortgår till fitt ofattga mdl, fa intrdber od rdttfdrbiggörelfen

icfe fdfora någonting futtfdrbtgt od) afflutabt, utan enbaft fdfora

en merflig begtynnetfe till bet faliga lifmet, fymilfen Begtynnelfc,

ocffå ben, ont icfe be§ orfaf f)dfme3, ofelbart fortgår titt bet

flutltga radtet af en fulldnbab faligfyet. DJlen fdfora fydr be=

gtjnnelfen fatteS icfe utan en attmarlig fnl)et§famp, fd fler

getter ide bemaranbet od) ttttmdranbet utan fortgdenbe wah

fåraset odj bon, arbete od) ftrib, od) att ide gd framåt pd

rättfärbtgfyetens mag dr reban ett tillbafagdenbe.

©et dr fdlebeö pd intet m% något l)t)enbe för trögheten,

ndgon föremdnbning etter urfdft för lifgtltigfyeten od) forfura*

ligtyeten bemta tara erbjuber. Stodrtom fporrar fyon förft ratt

titt att fara efter rättfärbigfyet, i bet l)on raifar möjligheten

att wcrlligen I)tnna målet, merfligen blifma rdttfdrbig för

@ub. &t) l)mab fan mdl frafttgare uppmuntra titt att gripa

ett merf an od) raeb attmar fullfölja betfamma, an fyoppet att

funna lt)da$ berraeb od) minna fitt mdl? Sifafom mtfrtröftan

förlamar att merffarafyet, fd ftt)rfer od) uppmuntrar dter ljop=

pet benfararaa. £>d) ^oppet, nar bet i fattning btyggeå pd @ub

oå) <£an§ orb, Idter ide fotnraa pd ffara. 9)ien unberpanten

pd rdttfdrbig^et^oppetö futtforaltga uppfyttelfe ligger juft i

ben rättfdrbtgl)et, fora mi i od) genom (SljriftuS reban ega,

om mi eljeft tro pd Sonora. %t) buru ffutte mi ide raeb

tdtta fyoppa* att funna blifma t>tt>ab mi titt en begtynnelfe

reban dro? (Sit tnenntffobarn fan albrtg fjafma ett grunbabt

fyopp att blifma en marelfe af annat flag, men fd ratydet mtöfare
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fan bet poppas att meb tiben blifma en futtmuren raenntjfa. ©d
fan ide getter ndgon annan f)oppa3 att blifnoa en rdttfdrbig,

än ben, fora reban titt en begtynnelfe dr rdttfdrbig, odj en

ftjnbare fan fdlebeg ide fotnraa att fytyfa ett grunbabt fyopp

beröra annorlunba, an genora en rdttf drbiggörelfe, en"lif*

metö rättfdrbning", Varigenom Ijan i febligt fyänfeenbe fdtttt

fdganbeö öfmergdr frdn att mara ett flagö marelfe till att

blifma ett annat flag af loarelfe, frdn att mara en marelfe

fora lefmer i mörfretS oå) .ftnbenS element titt att mara en

marelfe fora prer rdttfdrbig^etenö oå) ljufetö merlb titt. 5)er=

för fager od apoftelen, att ont ndgon dr i (Sljriftuö 3efu3, få

dr l)an ett tt^tt freatur, ett nt) ffapelfe.

(Sn fdban öfmergdng, raine dlffabe, frdn raörfret titt ljufet,

frdn ft)ttben titt rdttfdrbigfyet bef)öfme mi alle göra, fd mtf}t

fora mi alle af naturen dre 9tbara§ barn oå) fdfora fdbana

fynbare, fyerafaUne unber @ub$ mrebe oå) lagené förbannelfe;

men en fdban öfmergdng, fd genomgrtpanbe, att raenntffofraft

öfmerftiganbe ben dn dr, funne mi od alle göra, fd mi^tfora

genora ©Ijrtftt rättfdrbtgfyet lifmetö rdftfdrbiggörelfe foraraer

öfmer alla menniffor. Ddj dnnu nter: titt en fdban öfmer*

gång inbjubaö mi alle, od) fdrffilbt nu pd benna bönebag

genom bet orb, titt fymarö förfunnelfe ben blifmit f)elgab. £)fj

fattaö fdlebeé ^marfen be^ofmet, förmågan etter fallelfen; fymab

iatta$ of$ bd, om mi bet oaftabt förfumrae rdttfdrbiggörelfenS

ndb? 3ld bet fattad bd fdnfla oå) racbmetanbe af mdrt

för^anbentoaranbe be^of, af be^ofmet af @ub^ rife raeb be§

rdttfdrbigl)et od) frtb; bet fattas o£ tro pd ben raaft, fora dr

o£ gtfmett genora Sefnö S^riftuö att blifma @ube barn; bet

fattaZ öra för fattelfenö oå) förraantngeuö orb.

^pöront bod gentemot en få bjuriff, för ben titt @ub$
afbtlb ffapabe menniffan onaturlig förfoffntng oå) anbeflö^et

ben bemefanbe uppmaning, fom Satnb fraraftdller i famma
pfalra, ur f)mtlfen mdra ingdngsorb moro tagna. SBaren

icfe, fager f)an (fl 32:9—11), fdfora ^dftar oc^ raular,

fora intet förftdnb fyafma; l)milfa raan radfte lägga

bett ocl) betfel i munnen, om be icfe till big milja.
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Set dr, fåfom ttflropabe o§ fyärmeb bert £eltge Slnbe: nebfät*

ten eber bod tcfe till offättga bjur inför eber @ub; förnefen

ide ebert famta menniffoioärbe, fom beftår t @ub§ fdnnebom;

aften eber ide fjjelfwa omärbiga bet ettriga liftoet, £>tx>tlfet t

3efu 6f)riftt evangelium bjubeS eber. 5lr bod toerlbSltydan ttU

fin natur fa förgänglig od) berttll anfrätt af bet friblöfa fam=

tt>etet§ ftänbigt ptåganbe mafl Sen ogubafttge fyaftoer

man ga plågor reban §dr t fin luftaS toerlb od) går titt*

mötes cin flere i ben ttUfommanbe toerlben. 93 1 e n ben fom
Ijoppaå uppä ^erren, få att fyan botfärbigt befänner fin

mtfjgerntng inför #onom od) gtfmer fitt l)jerta titt att Idra

af £errem> £)rb od) tebaå af $an3 ögon, fyonom ff att barm=

hertig t) et omfatta, ben barml)erttgf)et, fom förlåter mi§=

gerningar od) ftjnber od) gör ben ogubafttge rättfärbtg. 9Jien

benna rättfärbtggörelfe dr bå en belafttggörelfe af SefuD 61)rt=

ftu§, fom allena är mår rättfärbtgl)et Sen dr ett inplan*

tanbe af £an§ böb od) #an3 lif i mennt^anS t)jerta, till en

innerlig förening meb ben uppftånbne ^rdlfaren t Slnben od)

genom tron. £)d) fåfom föreningen meb 3efu§ ©fortftuS t fig

fjelf dr tbel rättfärbtgfyet, få uppforbrar ben ocf till rdttfär*

bigfyet od) blifmer, ju trognare benna be§ uppforbran l)örfam=

mae, alltmera en fuUnrifeljet beröm, att intet fan åtfftlja ben

troenbe fjälen från fyenneö grälfare. £ron fultfomnaå genom

gerntngarna (Sac. 2: 22) od) md^er upp till ben frtmobtga

befdnnelfe, fom i ben rättfärbiggjorbeå namn dr uttalab t

beöfa pfatmene orb:

"$'éx war ftynb «£>an böbab ttihyit,

SDcfy för mår rättfärbtg&et

«g)an uppjtånben är titt Itfroet

©enom gabrenå fyärligfyet,

l)C$ gabren t bet fyöga

(Sfåbar t£an meb nåbigt öga

£t'K ben merlb tgmn frälfat fyar

SDcfy är erotgt mårt förftuar.

3ag t benna tro för&ltfmer,

Safter glab mitt Imfnnib upp.
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£>m ocf atft mig öfwergifircr,

^nufer tcfe troneö fyopp,

Sugen motgång, ingen h;cfa

<Sfatf nr Sffu famn mig rtycfa

«£)an är min t Inft od) nöb,

£an är min i lif od) böb." 5lmen.

% röj ben eber t ^erranom, 3 rättf ärbige; be fromma

fyöfmeö att toftpa £onom\ 93ieb beSfa uppmuntranbe orb

tilltalas ®uU folf i ben 33:bje pfalmenä förfta fcerå. 3de

fyttar man är fftcflig titt att fröjba fig i £erren, tt) ide pal-

man fdnner l)ir>em £>erren dr, meb en inre fän3la od) lefwanbe

U)t^t)et, od; fålebeö är ide getter f)tt>ar man fftdttg titt att

loftta honörn, tt) loftoet dr bet oföfta, naturliga utträdet af

gläbje, oå) ben fom ide i fitt fyjerta fan erfara gläbje i @ub,

^an fan berför ide ^eöer af ^jertat loftoa ^onom. Set ena

dr fårcät fom bet anbra ett toerf af ben ^eltga Slnbe i be

fjdlar, fom ftå öppna för £an3 nåbefulla tnflptelfe od) mottaga

^an§ iimmelffa gåfwor. Då) bet dr beöfa för @ub§ Slnbe

tiagdngltga menniffor, fom pfalmiften faUar "rdttfdrbtga" q$

))mlia f?an fåfom fåbana uppmanar att fröjba fig t ^erren;

be dro be^fa "fromma", l^mitfa bet l)öfme3 att lofioa ^onom.

g)mnig dr i fanning ben fälla för gläbje, fom t od) meb

£erren§ lefmanbe fdnnebom uppfäller i en menniffaö f)jerta

oå) tjmntgt borbe od lofwet utftrömma af beraé läppar, fom

fmafat ben gläbjen. SO^en ad! bet är få mtydet af jorb, fom
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äftoen fyo$ be£fa förbämmer be fyimmelfla ttdflöbena, få att

be3fa enbaft fparfamt od) bropptoiS funna bana fig loägen titt

fyjertat. 2tn är bet ftynben, fom fårar bera8 famtoeten od) be=

röfmar bem beraå frtmobigfyet uti tron, ån ar bet leftoewet'3

emforger, fom Ijota att unber fttt grue begraftoa bet fpäba

emigfyeteliftoet t beraå innerfta, an ar bet libanbetö börbor,

fom milja trtycfa bem neb t mtfetröftanö bjup oå) f)tnbra bem

att blida uppåt oå) tjoppfuttt förbtba förlovningen ofmanefter.

9tu är bet totöferltgen af migt, att be toinntägga fig om att

få mtycfet titt bem ftår unbanröbja eller öfmenotnna beåfa

fytnber oå) på bera$ bortffaffanbe amoänba att flit; men å

anbra fibern böra be äfmen ifyågfomma, att fåfom mattnet,

när bet tymntgt Ijar famlat ftg t en fälla, fjelft gör fttt till,

för att ffaffa bort f)toab fom fyinbrar be£ ntflöbe, oå) meb

maft banar fig loägen fram, få ocf $erren$ lefioanbe funjlap,

i famma mån ben får rtfltgen uppfylla l)jertat, äfioen öfmer=

minner allt bet motftånb, fom ft)txb od) loerlb oå) lefmerneiä

fåfängltgfjet uppftäfla mot gläbjen t ®ub od) bet fröjbefutta

lofmet, få att be§fa l)inber fåfom af ftg fjelftoa alltmera bort=

falla. Sill att rätt begagna ftg af ben förbet, fom fytoarje,

äftoen bet minfta, nåbattttfälle fan ffänfa ben fom förftår att

begagna bet, od) till att för allt fitt arbete utåt od) alla fina

ftriber i ioerlben ftärfa fig t fin anbe genom umgänge meb

@ub oå) frafter från f)öjben, bertttt mil nu ben helige Slnbe,

fom är gläbjenå Slnbe få toi§t fom <pan är fraftenö, ftarf=

fyetenö, renl)eten£ 2lnbe, utmana ^errene trogna, bå £an
tittropar bem: ^röjben eber i ^erran, 3 rättfärbige!

2)e fromma f)öftt>e$ att lofma pottorn.

görfamlabe djriftne! SBt äre alle ffapabe för @ub oå)

<£>an§ faligfyet. Sjufet af @ub£ fännebom är bet element, i

f)tt>ilfet toår fjäl förft fritt fan röra fina nungar od) uppfmtnga

fig till @ub£ lof. @ub£ fännebom är toår anbeS liféluft.

£>d) allt fjmab fom anba$ benna luften, allt f)toab fom leftoer

i betta ljufet, allt f)tt)ab fom fänner @ub, bet lofmar oå)

tacfar £>onom. 9JJen bet anftår ingen af o§ att i bet jorbtffa

finneåjlicfetS f)tt>arbagligf)et, meb ^jertat fullt af fynb oå)
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merlb, men tomt på @ub oå) £anä fännebom, gå titt @ub8
lof oå) prtfa £ane nåb. 9tär ben £elige Slnbe enbaft upp-
manar be rättfärbtga att fröjba fig t £erren od) be fromma
att loftoa £onom,

få är betta, rätt betänft, en uppmaning
titt fjdfpröfntng för enf)mar od) en fallelfe till bättring för
bem, fom tcfe fänna @ub, ide inträbt i en anbelig gemenf!ap
meb £erren i tron, tcfe af fettat längta efter £anö nåb.
^ioaqe feftlig bön= od) tacffägelfebag är berför äftoen en bot=
oå) bättrtngäbag. SRatte m rätt beljjerta f)toab i benna f^rf=

liga anorbning ligger, od) lära o§ förftå, att tot enbaft meb
ett genom bättring od) tro förberebt finne funne frambära
offret af mårt lof od) mår tacffägelfe inför herren titt £an3
loälbe^ag! herren böje fjelf af fin nåb allaä måra l)jertan

till att föfa ^onom utan ftoef od) gå in på be rättfärbtgag

mag, fom förer tia £an3 faltggöranbe fännebom, att m måtte
bltfma ett fåbant folf, fom fan fröjba fig uti £onom oå) upp*
iånba ben offrijmtabe fromf)etenö lof!

spf. 33: 12.

©artgt är bet folf, fjfttffetS ®»b ^crren fir, bet folf,
tom <f>an 1 1 1 1 ett arf utforat ^aftuer.

3 bet föregåenbe af ben pfalm, l)toarur toåra te^torb, få=

luäl fom bet anförba tngångöorbet, äro tagna, Ijabe ben tjelige

fångaren u^mtanat allt t)ioab lofwa funbe till att lofma @ub
rneb fång oå) fträngafpel oå) ^ärligt jubel för att ben nåb od)

maft, fom £an i loerlbeng ffapelfe od) toerlböregertngen ^ar
uppenbarat od) ännu alltjemt uppenbarar. 3cfe i en blinb

itöbmänbtgl)et fyar för l;onom benna toerlb fttt urfprung etter

gruuben för fin ttlhoaro, itfa litet fom f)on är ett toerf af någon
flumpenS lef eller be^errffab af ttUfälligfyetenö nt)cf. 9'Jej, '^tm*
melen är gjorb genom .perranö orb oå) all be§ l;är genom
£ané munö anba; oå) all ioerlben frufte Herran o^ för $o*
nom bäftoe alle, fom bo på jorbenö fretö, tt) ^an fabe od;

bet toarbt; ^an böb oc^ bet ffebbe." ^pela ben ftora, för o§
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oanbligi [tora tmba roerlben, fålebel fytmmel od) jorb meb allt

tyroab bernti ar, är ett mer! af $errcn3 fria ffapareorb od) |ar

fin tittoarelfeS grunb i ben anba, fom gått af |an8 mun, fa

att allt bet fem är, bet är t .po nom fåfom fin tytterfta grunb,

od) i pottorn lefwc fynnerligen mt memtiffor, röta§ od) fyafme

roat maretfe. £)d) lifafom $errenS allömäfttgt ffapanbe or b

ad) £)ane munS anba är mårt ftfS fälla, få äro od |)cmé

IjertaS tanfar, «£ans råb, #an8 orb ben maft, fom mtbt=

igenom be menffltga libelfernaS od) förmedlingarnas mirrmarr

befyerrffar folfene od) be enffilbaö öben od) oemotftånbltgt ge=

nomförer fin loilja, fina ettriga planer. SBäl är ide benna

maft något ounbmifligt obe, fom gör mennifforS fria fjetfbe=

ftämmelfe om intet eller nebfätter ben menffliga friheten till

dt blott ffen, men bet är bocf en maft, fom ftäbfe fyäfbarben

gubomliga friheten gentemot all menniffomtlja od) menniffo-

maft od) fätter för beofa fåfom för merlbéfyafmet gränfor od)

fager till bem: härintill ffolen 3 gå, men ide längre, fyär

ffola ebra ftolta böljor lägga fig. Sila litet fom bet ftormanbe

fyafmet fan öfioerffriba be ffranfor, inom tjnrilfa ben allémäf=

tige ©faparen tnneflutit betfamma, funna od mennijlorna

meb all fin onbffa od) gublöefyet rubba ben plan, fom £erren

j^ar fattat för merlbenå regering, eller göra om intet £)an£

l)jertaå tanfar meb fina ffapabe merf. 5)et blifmer nrib bet,

fom pfalmtften fager t be orb, fom gå närmaft före bem, fom

utgöra mår te^t: herren gör fyebningarneö råb om intet

ocfy öfmeränbafaftar folfenö planer, men ^erranö råb

beftå emtnnertigen, £an3 fyjertaö taufar från f lagte

till fl äg te. Sd) mib bliden på benna £)errenö unberfulla

fttyrelfe är bet, fom fyan utbrifter od) fäger: ©a l ig t är bet

folf, fywilUU @ub herren är, bet folf, fom £an till

ett arf utforat bafwet- bå, mine åhörare, föfa

att göra o§ reba för, i fymab affeenbe @ub3 folf priiaö faltgt,

od) fåfom loäglebntng l)ärmtb faftl)åtla bet fammanbang, fymart

betta faligprifanbe ftår meb be näftföregåenbe, ut)f} anförba

rörben.
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Ser talaö om fyebntngarnaö råb od) folfene planer, fom

öfmeränbafaftaé od) göra» om intet £notlfa äro bå beBfa

fyebningar od) fyebnafotf? gör pfalmiften mar bet miSferligen

jorbene öfrtga folf allefammanö i motfats mot bet meb ben

gubomliga nppenbarelfenS lju£ benåbabe SSrael, tt) alla besfa

öfrtga folf tmfjte intet om lefioanbe @ub, utan ttllbåbo fåfom
gubar be ffapabe tingen eller foftren af fin egen inbillning

eller fina egna t)änberö toért 9Jten fe roi på bet, fom utgör

fjetftua mäfenbet t all fyebenbom, få måfte roi till beefa Ijeb*

ningar räfna alla bem, fom, meb eller utan en bättre funffap

i fitt förftånb, t fitt inre äro främmanbe för @ub od) roanbra

i en Ijelt od) l)ållet jorbiff fimteårigtning, alla be memtiffor,

fom fyafma fin fträfroäni mål, fin ffatt, fin luft od) ära i bet

timliga, Ijroilfao btftan od) traftan t)tterft går ut på att på

jorben bereba fig ett parabis, fåbant bet föttsltga, jorbiffa

finnet mill fyafma bet, od) att för betta änbamål aflägsna

allt bet, fom påminner om ©ub, bom od) eioig^et Stora

od) loibtomfattanbe äro nu beéfa gamla od) nt)a ^ebningarö

planer; be åft)fta ingenting minbre än bet, att låta menntffan

fatta i egen fyanb loerlböregeringeng tömmar od; göra l)enne

oberoenbe af ben £)erre, fom tl)ronar i biwnielen oå) fom ber=

ifrån ffåbar neb på alla bem, fom på jorben bo, od) böjer

allas berae l)jertan oå) aftar på alla beraé genungar. £>é

att benna fträfman är maniDett, bet är ide ftrayt eller för

t)U)ar man uppenbart; ttoärtom är bet m^det, fom ftyneS tala

för framgången af beöfa mer eller minbre Hart mebioetna

planer oc^ lofma att framttben ffall tillföra bem. gruftan^

ir)ärbt är bet att betänfa, ^JDtlfet ftort fpelrum herren meb-

gifmit ben menffltga friheten od) tmru långt bet ffall iiHdtä-8

menntfforna att få fin nutja fram od) genombrtfioa fina an-

flag, för att få alltmera mogna till fin bom! SÉijD efter

annan ingriper loäl herren ännu i barm^erttg fträttg^et,

fåtoät t ben enfftlbeé tif fom i folfenö l)iftoria, meb fina bonte-

bågar od) öfix>eränbafaftar få b^bntngarneö råb od) folfenö

planer, innan be l)unntt fullmogna i onbffan, oå) bemarar

bertgenom fortfaranbe en möjlighet till frälsning för menni=
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[fem; mett omfiber ffatt bod: onbffan titlåtae att femma titt

bett utmecfltng, fom, om bett fortfatteå, ffutle for allt fött göra

bmarje frälsning omöjlig, od) bet affatl från ^errett od) $an8

Smorbe ffatt tntrdba, fom t) ar till fötjb ett bomebag, fymtlfen

för atltib gör fyebmngantaé rab om intet od) öfmeränbafaftar

fotfettö planer, ett bomebag, fom ffall ftälla bet i ljufet, att

«jperren§ rab, fom få ofta af tnettntflorö onbffa ftynteå omtntet=

gjorbt, beftår emtntterltgen, od) att $an8 l)jerta^ tattfar, be

förfmåbba, förgätna tanfar, fom «pan af åtber låtit nttala

genom fina petiga profeter^ od) apofttarå mun, beftå i tib

utan änba, bd be uppblåfta, fdfdngliga menntffotanfarna, fom

för en fort tib bernfabe merlben, längefeban fyafma återfallit

ttH fttt intet, ©a, när all fjelfmtff ftorhet bltfmtt nebflagen,

alt föttSltg toxtytt blottab i fin inre tomhet od) alt bettna

merlbenS rifenå fydrltgfyet mt£nat för alttib, bd ffall bet emiga

rifet, h^ ar§ upprättanbe töattt målet för <£erren3 mägar od)

planer alltifrån begtynnelfen af memttjfofldgtetS f)iftorta, uppen=

öaraö od) Itjfa fram i fttt öfmerjorbifla härlighet, od) på be§

tf)ron ffall bå ben en gång törnefrönte od) foröfdfte Äonungen

af 2>aotb§ tyuS fitta, od) <pan ffall bå upprätta ratt od) rätt-

fdrbtghet på jorben od) uppenbarligen genomföra allt $er*

ren§ råb, alla $an8 l)jerta6 tanfar, fåfom be nu genomföra^

t bet förbolba. £)d) bå — faltgt bet fotf, ^wtlfetS

i^ub herren dr, bet fotf, fom <pan titt ett arf utforat

t) af mer!

2Öi fe, att ben falighet, t)marom f)dr tala§, är någonting

i)elt annat, dn en manfftig li)da i ben numaraube merlben,

att ben dr en betafttghet i ben titlfommanbe merlbenö mät=

fignelfer, frafter od) gafmor, en falighet, fom uttber bet nu=

maranbe mertbötoppet icfe fan ega£ annortunba, dn fåfom ett

lefmanbe t)opp, en förfmaf t anben, en inre förmif^ntng. Sffåb=

ligt fftlbra ben funne mt icfe, men mårt f)jerta fanbocf mibga

fig till en aning om be£ t)cirtig^et, när mt beftnne l)toab ben

lerfat f)os bem, fom genom ben petige $nbe martt förmtöfabe

om bet od) lott beruti. 3ty fe på benne SOtofes, fom i trott på löftet

om en titlfommanbe falighet mägrar att låta falla fig ?)t)arao3
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botterfon, prin* af @gt)pten, od) förebrager att tiba fmdlef

meb @ub§ folf framför bet att tefma t fanbenä ft^fttga njut*

ning! ©e på 3efuö S^riftuö, fom för ben éonorn föreligg

ganbe härligheten miUtgt teb forfet od) icfe aftabe fmdlefen!

@e på [faran af besfa blobömittnett, fom i £anö efterföljetfe

meb fröjb fyaftoa låtit fina lif för befättnetfen af bet t)opp
f

fom i bem marit! £)d) för att ännu mer funna göra o§ en

föreftällning om ftortjeten af bettna falighet, betänfom l)uru

lång tib, fom bel)öftå för be§ berebanbe od) ännu bel)öfme6

för befj ftutttga uppenbaranbe. £)m någonfitt bet orbfpråfer

fannaö: "gob ting bepfma lång tib/' få måfte bet §ax hafaa
fin f)ögfta od) fuHafte tillämpning, ^marje ttmttgt tibanbc,,

om än få fmårf i fig fjelft, dr att rdfna fåfom ett intet emot

ben titlfommanbe f)ärltgl)eten. ©alige bå be, fom få mara

tmttnen till befj uppenbaretfe od) föremål för be§ toälfigttetfe'

Sa, fatigt bet folf, ^mitfett loälfctrb od) l)opp dro fdftabe rotb

förtuerfliganbet af ^erreno rabflut, $an§ l)jerta£ tanfar!

3Jien är ben |altg|et öftoerfmittttettgen ftor, fom i 6t)rtftt

rife ffall uppenbarad, ocb äro be menniffor i fanning attprtfa

tt)cfltga, fom ^afwa bet od) lott berutt, få måfte bet odfå för

f)toar od) en, fom unnar fig fjelf mät, mara af fyögfta wtgt

att fdnna mägen titt be^ befittning. ^mab är bå mitforet

för att mt, mine åhörare, fyvoav för fig ffote minna ben faltg=

heten? Sntet annat, dn betta enfta, fortfattabe, att ^errett,

ben öfmer mertben uppl;öjbe od) bod i mertben ttdrmaranbe

od) merfanbe ©faparen, fom alltifrån merlbenö begt)nnetfe up-

penbarat fig genom Sonen, l)uutfen är ^ane etotga £)rb, od)

fom i tibenö futlborban uppenbarat fig genom @onen btifioen

menntffofon, genom Sefttd 6f)rtftu§, att — fdge mi,

benne ^erren, gabren och ©faparen, btifmer mår @ub, ti)

fatigt dr bet fotf, hmtlfetS @ub herren dr. Sitt h^f^^^^^^n
titt fin @ub, betta dr mdgen; fortare fan ben ju icfe anmtfaé.

Dd) botf har i^g^tt menntffomtöbom och menniffofonft funnat

finna och följa ben mägen; berpå hafwa be gamla hebnafotfen,

fom unber ben förd)riftttga tiben moro ben menffltga bttbntn^

gen^ bärare, en gång för alla lemnat bet afgöranbe bemtfet.
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Sfola mettntffor, f?m«fag fettart genom fynben Mtfwtt för-

mörfabe, få att be rtcbfjunfit i luftarnaS od) begären* afguba-

tjenft, femma berfyätt, att be i famcing $aftea £erren till fin

©ub/jd mdfte be |af»a uttbfdtt maft bertttt af £erren fjeif;

bet folf, t)iiulfetö ®ub ©erren ar, mdfte »ava ett folf, fom

herren fjelf gjort till fitt egenbomSfotf, få att bet icfe genom

fin gerttittg, utan genom £anS näb fyar ^onom titt fin @ub.

Derom pämtnnay »i åter i mära tertorb, bd bet t)eter icfe

blott: "Saligt ar bet fotf, $wiHet8 @ub herren dr," utan ber-

jemte: bet folf, fom |>att fig till ett arf utforat l)af-

mer. Set emerbeitga tecfnet, ben för alla tiber gäflanbe jöre-

bitben af utforelfenS nåb är bet gamla 36rael, fom enfamt,

mtbt iblanb be omgtfmanbe od) i få många t)änfeenben öfmer-

lägena l)ebnafolfen, fänbe od) tjenabe lefmanbe @ub. 3 3efu8

@^rtftuö l)ar benna förebtlb fått fin fanna nppfyllelle, fy i

pottorn l?ar £erren åter blifmit menntffanS @ub od) mennt-

ffan blifmit @ub£ egen, f)marttll l)on t ©fyriftuS mar utforab

före mertbenS grunbläggning; od) i oå) meb evangelium om

JefuS ©fyrtftuS tnbjubaå nu alla menniffor till att i £onom

blifma meblemmar af bet folf, f>mar3 @ub £erren dr oå) fom éan

l)ar utforat fig till ett arf; i oå) meb evangelium öppnad f**

bem alla magen titt egenbomefolfetS fallset i @ubé rife.

SKen benna iitbjubntng mdfte f)örfammaå, betta evangelium

mdfte tro», od) bertilt l)örer bd, att mennifforna unberfafta fig

ben anbeltga omffäretfen, t)jertatö rening frdn be föttöltga be-

gdreffernag mälbe, ty @ub§ egenbomöfolf dr nu fafom forbom

omffäretfen», renf)jertenl)eten3 fotf. Utan finnetS änbring od)

bjertatå bättring jM ingen funna tiltf)öra betfamma, fd mi^t

fom ingen ffatl funna på en gäng Vfma jperreit titt @ub od>

tjena afgubarna i mertben. 9)?en att fd anamma evan-

gelium, bet ffer ide utan en inre ftrtb, oå) att förbltfma mtb

bet fd anammabe evangelium, bet är att framf)ärba i ftrtben

mot fött od) merlb. @ub3 folf är ett ftrtbanbe foif. Set

gar icfe fdfom af fig fjelft att ^afma £erren till fin @ub.

Serlben är, för fd mtbt f)on fölet fin Rimmet på jorben, en

afgubij! merlb, od) fdfom forbom be fringboenbe $eimafolien8
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afgubert utöfmabe en mäftig tjuåningåfraft på ^xael od>

ofta bragte bet till fall od) affall frdn fin @ub, fd tjufar od>

förförer ännu i bag merlbenå afgubiffa mäfenbe menntfforå

finnen oå) l)jertan, fd att be antingen allbeles icfe anamma
evangelium eller, om be en gdng anammat bet, bocf äter an-

falla bertfrän eller tjena ^errren allenaft meb ett belabt l)jerta,

när be nemtigen icfe milja inga t ben ftrtb, fom är @ub&

folf företagb, eller frambärba i ben förfafelfe, fom benna ftrtben

ålägger bem.

93?en falige be, fom ttfe fft) ben möba, ide tmefa att un-

berfafta fig ben uppoffring, fom är offiljafttg frdn ett rätt

anammanbe af 3efu (Sfyrtftt evangelium od) ett troget förbltf-

manbe bermtb! 5)e ttUtjöra herren fdfom ^)an8 rätta, ut-

malba egenbomsfolf, oc^ ^an till^örer bem tillbafa fdfom bera§

@ub, fd att be fd erfara £>an§ trofafta, gubomttga ommdrbnab

oå) fe od) fmafa, ^uru tjuf £erren är, unbfd af ^ponom tröft

i bebröfmelfen, ftt)rfa i ftrtben, od) genom £)anå maft blifma

bemarabe förmebelft tron, el)mab be lefma eller bö, till ben faltg-

fjet, fom mäntar @nb§ folf mib ©^rtftt rtfeö l)ärltga uppen-

barelfe, ©aligt berför bet folf, l)mtlfet§ ®ub ^erren är, bet folf,

fom £an fig till ett arf utforat Ijafmer!

Sro mt nu, mtne åhörare, att ett fdbant (Sbrtftt rife

finneä od) att en fåban t)ärltg uppenbaretfe beraf föreftår, fä

mi^t fom ^erreng rdb od) £)anö ^jertaö tanfar ide funna

änbraå eller göraS om intet; minnläggom o§ bd meb fyeltgt all-

mar om belaftig^et berutt oc^ beträbom ben mäg, fom förer till

befittntngen af en fd ftor falig^et. Söinnläggom o§ beröm, att ^er-

ren ma blifma mdr @ub o^ mt ^ang egenbomefolf, od) dter, för

att betta må blifma en fanntng, lätom o§ fe till, att mt meb

li)bafttg tro anamme bet evangelium, fom £an låter iblanb

o£ förfunnaé, oå) icfe t meflig^et bagttnge meb måra luftar,

tttan manligt ingå i ben ftrtb, Ijmartttl £an fållar aUa be

fina. ^onom finnen rtftig förlåtelfe för bet framfarna

oå) fraft titt feger för bet tillfommanbe, tt) t)cö ^erren är

förlåtetfe, på bet man ffaltfrufta^onom. (^)f. 130:4).
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sDleb cmbubef af fecöfa nåbent gdfroor fyar £>an t bag

åter nalfatå ofe. «£)dngtfroom of? bå dt pottorn, fom fcrft fyar

fydngtfroit fig dt ofj; utroäijom pottorn titt »dr @ub, fött

genom 3efu8 (St)rtftuö fyar utmalt alla bem fom tro till fttt

erotga arf ocfy förutbeftämi bem till fttt fydrltgfyetä rtfe! 3
pottorn fMe öri forma, fyroab rot af o§ fjelfroa albrtg ffulle

mdfta; od) meb "be rdttfdrbtga" ffole t&i bd reban t bentta

forgernaS mtib funna fröjbae t herren od) meb "be fromma"

af fyjertat fjunga «£>an8 tof od) ffirbtba £an§ fattgfyet. 3(men.

ben fjäl, fom tror, förnöjer

£)enna roerlbö fåfängltgfyet,

«£>on från ben ftn åtrå fyöjer

St K bet rifeö fyärltgrH

tg)trarefl (Sfyrifluö fptran för

JDd) be ftn a fal iggör,

tgnuareft 6ruben, tfläbb felen,

Står på månen inför (Stolen*

Stbené uéla fftften tråber

§eltg tro, meb fäfer fot;

Sftäftig fyon på merlben råber

SDcfy meb ti ört går fytmlen mot.

©ub mitt löfa bina banb;

Se, <£)an räcfer big ftn fyanb.

gatta ben ocfy låt btg föra,

£an bttt lif f!a(l faligt göra/
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SltC. 4: 23—30.

©å fabe |>an tid bem: ggiguligen magen 3 fSga tia 95?ig

betta orbfpråfct: läfare, ISf big fjet f ; få flora ttng mt fcafma ()ört

t (Sapernaum ffebba mara, ger od' fyär t bitt fåbcrneolanb. Sabe
^an: (Sannerligen fäger 3ag ebcr: ingen propbet är aftab i fttt

fäberncölanb. 3^g fåger eber t fattning: många enfer mcro i 3^
rael uti félie tib, bå fyimmelen tifXfltttcn mar t tre år cd) fev m&
naber, få att ftcr bunger mar öfmer fyela lanbet; cd; titt ingen af bem
marbt (SltaS fänb, utan titt en enfa i Särepfa mib Sibon. SDcb många
fpitätjle moro t °$$xact t prepbeten Sltfa tib; edj ingen af bem marbt

ren gjorb, utan Sftacman af Sgrten. SDdj afle be t fpnagegan morc,

uppfgflbcö meb mrebe, bå be betta fycrbe; od) upprefte ftg emet .fto*

nom, od) breftvo <<penom ittitr ftaben, ocfy tebbe |)cnom ut, anba

titt branten af berget, tjmarpå beraé ftab mär bt;ggb, för att ftörta

<£)onom berutföre. SEtten fyatt gtd mtbt igenom bem ftn mäg.

gör förfta gängen fyabe Sefus aflagt ett offentligt rottt=

neåbörb i Sftajaretfy. ©et mar efter att
fy afro a roanbrat omfring

t ©aliken, läranbe t fynagogorna od) bcfeglanbe fin förfun=

nelfe meb unbcrbara fyelbregbagörelfer, fom fnw dterfommtt

tid benna fin fdberneftab. |)dt fyabe £>an bd på jabbatfyebagen, fa=

fom £>an£ febroänja roar, gdtt upp i jmtagogan o
(fy
genom upp=

ftdenbe gifroit tillfänna fin önftan att företdfa något ur be

fyeliga ffrifterna od) beröfroer tala till folfet. 3 ocfy för ftg roar

betta ingenting utomorbentltgt; £an gjorbe berrotb fyett enMt

bruf af en rattigfyet, fom tillfom fyroarje jubiff man af för=

troenbe. 5)ocf torbe bet mera fällan fyafroa förelommtt, att

anbre, dn be egentligen ffriftldrbe, fd upptrdbbe, od) t alla

fydnbetfer roar bet förfta gången 3efu§ fydr talabe till ben t

f^nagogan förfamtabe mentgfyeten. £r) bd $an fyabe uppldft

ett ftt)cfe ur profeten @fata^ bof ocfy berefter fatt ftg neb för

att tala beröfroer, roar £an reban ett föremal för ben meft

14
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fodttba u^mdrffatn^et.
B*Ba« ipn i fynagogan," ^eter bet,

wxo fdftabe på £ottom." SJtot mar patagligen öfmerraffab,

fdfom af någonting nt)tt cd) omäntabt, af betta £anö upp*

träbanbe. SSKen ännu ftörre mar ben föruttbran, fem grep be

närmarattbe, nar be fatt ljöta #an8 anberifa cd) ndbefuKa tal.

Sabant l)abe be ide mäntat af £onom. 2)e funbe ide nefa

£anö orb fttt bifall, men be fnnbe tcfe heller rimma bem ttU=

t>opa meb £cmä perfottå od) lefnabéförf)ällanben3 ringhet. "2lr tcfe

benne 3qfefg fon?" fabe be, förntenanbe bet mara en omöjlighet,

att £an ert gdng ffulle mara ben utomorbentlige man, fom

$cm3 af anbeltg nriSbom cd) fraft genomträngba tal anttybbe,

od) berjemte mara ben perfon, l)mar3 oanfenliga l)ärfomft od)

mtlfor moro bem fa mälbefanta. ©nbera bilbett af £ottom

fnnno be fig nöbfafabe att uppgtfma, for att funna faftt)älla

ben anbra; od) bd bet för beut mar bet miöfafte af allt, att

3ejuö mar ben ofärbe ttmmermansfoiten, fom uppmunt t beraS

ftab, meb fina f)änberS arbete förtjenat fttt bröb fdfom en af

bem od) i ftjnagogetn alltib intagit ben anfpräMöfa plaU,

fom tillfom en
'

man af fottet, fd funbe bet ide l)etler, efter

beraS tanfe, f)änga rätt tillhopa meb ben pgre fallelfe od) be=

gafning, fom nu uppenbarat fig |o3 Jponom. Jpan md nu

tala fyutu unberbart od) gripanbe fom fyelft, fd fan <pan bod,

mena be, fd mt^t $m tillt)örer mdr fretö, ide mara någonting

annat än mt od) mdfte fälebeö mara en t)ett manlig memttffa

oå) £an£ orb mara af föga betybelje. Då) uti benna tanfe lag bet

någonting fynnerligen lugnanbe för bem. St) fd näbefullt dn

Scfu tat l)abe martt, l)abe be bod ide Immat unbgd att erfara

en oroanbe inmerfan beraf. beröringen meb bet gubomttga

mdfte nemltgen alltib tnmerfa ftöraitbe pd ben fatffa frtb, t

^mtlfen lägftnnabe, i tbet timliga ftrdfmauben förbjupabe

menniffor lefma. ÄötMtgbeten, fom alltib dr betdnft pd att

bemafa fttt, mtfar bem bd tjettftmtfligt någon flagg utmdg att

bortförflara bet unberbara, fom träffat bem od) fom martt

bet mebel, genom fymtlfet be bltfmtt berörba af bet gubomltga.

Då) t förbunb meb beraå eget förrdbtffa fyjerta h)da£ \)on

lätt nog att bringa bem äter till ro. Bi l)afma reban fett,
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bunt hetta titlgtd l)os mmättante i Stagftttty Sätt nog ^abe
man gjort fig fri frän bet i början fd öfmermälbiganbe in=
UMet af 3efu orb. Wtn ett äterftob bod ännu, gentemot
bmt tet man afmen mdfte pd något fatt beftämma fin öfmer=
tt)gel]e 3U)ftet om unberbara l;elbrcgbagörelfer, fom 3efu»
ttuUe bafma förrättat pd anbra ftäflen oå) färfltlbt t 6aper=
naum, l;abe äfmen fommtt till Spartanernas fämtebom.
mah ffutle man mäl tänfa f)ärom? £uru läte fig betta
rorflara unber antaganbe att 3efus more en manlig men=
ntffa od? ingenting mtbare. Sotf, fött oå) blob mt§te
fnart rab äfmen $är. Söore £an merfltgeu en unbergörare,
tänfte be, fd Ijabe £an nog mifat prof pd benna fin gdfma
blanb o§. ©enna beraé ^emltga, ännu outtalabe tanfe upptog
nu 3efu3 till befmaranbe oå) dbagalabe bermeb ttlltfa, att lifa=

fom £an t fttt tal ^abe betygat fig fdfom fyftttaU ^immeljla
läfare, fd egbe $an od ben bertill nöbtga förmågan att fänna
menntfforna^ ^jertan. SBieferltgen, fäger £an till bem t

begynnelfen af mat tat, lären 3 fäga till mig betta orb-
fprdfet: läfare, l dl big fjelf; fa ftora ting mt bafme
t)ört t Sapernaum f f ebba mara, gör ocf pr t bitt
fäbeme^lanb. 9kjaretf)atternaö tanfegdng, fdban ^erren t

beöfa orben framlägger ben, mar falebeS följanbe. SSäl ^afme
mi prt meb anfprdf pd tillförltfHg £>et berättaö om unberbara
gerningar, fom benne Sefui annorftäbeé ffulle bafma utfört,

men om betta egbe en merflig grunb, fd ffulle mät mt, fom
äro $an% närmafte lanbömän od) fänna ^onom alltifrån barn=

bomen, t förfta rummet f)afma ndgon erfarenhet beraf. 53å
inga prof pd £>an§ unbergöranbe gdfma mifat fig t)oe ofö,

fd funne mt ide beller, tioti allt f)mab mi frdn anbra I)ä(l l)ört,

ftånia pottorn förtroenbe fdfom ett @ubé fänbebub, Itfa litet

fom en läfare fan i eget |n§ åtnjuta förtroenbe fom läfare,

bd |<m, om än fd mibtberömb annorftäbe^, ide fan bota fig

fjelf oå) be fina. OTtfd, pa grunb beraf, att be ftobo £onom
närntaft, menabe be fig ocf fyafma närmafte rettten att titlgobo-

njuta ben mälftgnelferifa merffam^et, fom rt)ftet ttllffref £onom.
tyå fjufa od) ttbanbe af alla flag funneö bet gob rab l)oS bem,
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få mdl fom pd ctnbra ftdttert; oå) förratt £an f)är bemifat

f>mab £an förmdbbe, futtbe £an f)o3 bem ide galla for ndgon-

ting annat oå) mer, an ben obemärfte oå) obemärflige man, fom

be ftäbfe tiUförene fjabe fett t £onom. SBar bd benna beta!

tanfegdng fd ortfttg, eller bd ben mar bet, fywati lag be^

orilttgljet?

SÖiåferligen tttll)ör bet t allmänhet fymar oå) en att meb

fin gäfma t förfta rummet tjena ben fretö, inom fymilfen f)an

genom ®ub3 förfyn ttdrmaft Mifmtt ftällb. ©et dr beröm

apoftelen $aulu3 erinrar, bd t>an ffrtfmer (1 Sim. 5: 8): "f^mar

nu ndgon fina egna, fynnertigen fitt fyugfolf, fttta ndrmafte,

ide förförjer, f)an ^afmer förnefat tron od) dr mdrre dn ett

fyebning", b. to. f.
f)an dr fd långt ifrån att u^ftyöa be febliga

forbringar, fom ben cfyriftna tron ftdller på t)onom, att f)an

ide en gdng utfyller be pltgter, partitt t)ebntngen3 rätts-

fänäla förbinber. ©erfor felar man mt)det, bd man meb för-

fummanbe af be ndrmafte pltgterna, fdbana be förelomma

mellan dtta mafar, mellan fördlbrar oå) barn, mellan l)uä-

bönber oå) tjenare, eller etjeft i bet fall, ber man efter @ubö

orbning finner fitt bröb, menar fig i mtbfträdtare fretfar funna

utöfma en mera ftorartab oå) mälfignetfertf merffamfyet. '
9Jien

en fåban pligtförfummelfe funbe 5ftajaretf)boame mtnft af allt

förebrå Sejuä, bd bet fnarare mar juft ben unberbåtttgfyet

unber fina fördlbrar oå) ben troget i fitt ringa jorbtffa fatt, §att

ftdbfe bemifat, lifafom öftoer^uftoub ben tjenareffepelfe, £an på

bet forgfdfligafte fyabe bemarat, fymtlfen gjorbe £>anö offent-

liga uppträbanbe oå) tttjfe aflagba mittneSbörb till någonting

för bem få utomorbentligt oå) öfmerraffanbe. ©et bjupt otxh

tiga i beraä tanfegång mar bet/ att be menabe fig berätttgabe

att äfmen gentemot @ub3 f)ögre fallelfe oå) näbegäfmor göra

gdtlanbe anfpräf, fom enbaft tyafaa 3runb °§ giltighet

i naturens orbning. Sften dter, att forbra att gttbomltga näbe-

gäfmor oå) en ^immelff fallelfe ffola förmaltaS efter be jor-

biffa för^dllanbenaö lägre orbning, betta dr att frdnfdnna bem

beraä gubomliga urfprung. ©et mar partitt be gjorbe fig

ffylbtga. ©e ide blott trobbe ide Sefu profetijTa fänbning,
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utan moro ide eng tillgängliga för ndgon öfmerbemföning.

©eraS l) jer t au moro bunbna i otro, oå) £erren afflöjabe för

bem l)mab bet mar, fom banb bem fd fydrbt, i bet £an fabe

till bem: Sannerligen fager Sag eber: ingen profet

dr aftab i fitt f äberneålanb.

©etta förfyällattbe fan mib förfta päfeenbe fynaå ganffa

fällfamt. mt mete, l)uru päpafjltg menniffan i allmänhet

dr att ttllgobogora fig allt fom fan fprtba glan§ öfmer fyen-

ne^ l)u£ oå) namn, fyenneå tanb oå) folf. ©en naturliga egen-

fdrlefen brifmer fyenne berttll. «£>marför f!ulle bd en profet,

en af @ub omebelbart fallab oå) utruftab man, mtnft af allt

bafma att päräfna erfdnnanbe af fin flagt, fin fyembtygb, fitt

fdberneölanb? £)m mt betdnfe fftlnaben mellan att erfduna

bm fanna ftorfyeten, feban fyon reban tillför giftörten, oå) att

erfduna l)emte, meban fjott ännu dr famttbig oå) fiboorbnab

nteb o$ fjelfma, ffole mt lätt finna orfafen. ©amma egenfdrlef,

fom gör att man rdfnar fig tiH gobo att fyafma egt en fdban ftor-

l)et i fin fldgt eller blanb fitt folf, feban fyon meb fanningeng

egen tnneboenbe maft tillfdmpat fig erfdnnanbe $o§ eftermerl-

Den, allbeleg famma egenfdrlef gör od, att menntfforna ide

mtbfannaö t)enne, få länge ^on fdfom famtibig trdber i ome-

belbar beröring meb bem. ©en fanna öfmertdgfen^eten fan nem-

itgen fdjom famttbig, trots bemiöntngen af cffrt)tntab öbmjuf^et

cå) ^jertltg menniffofdrlef, ide unbgd att förnärma f)ögmobet oå)

reta afuttben mtb fymarje merflig beröring. Då) ]u bjupare ^ott

dr grunbab i öbmjuffyet oå) menniffofdrlef, befto bjupare ffall

od bet l)at mara, meb fymilfet be menniffor, fom bel)errffa§

af mörfret, ut\tbta oå) förfafta ^enne. Sdban dr lagen för

(jufetå od) mörfretg för^dllanbe tid tymarattbra i merlben.

©attnt dr mal nu, att ben omgifntng, i fymilfen ett profet

uppfommer, ide fan i oå) för fig ftd mera öppen för mörf-

reto tnfli)telfe oc^ mara minbre tillgdnglig för ljufet, dit menniffor

på anbra ftdllen; men bet dr bod i fjelfma be omftänbigfjeter,

bmaruti ett profets ndrftdenbe befinna fig, något fom lägger

föratgelfett juft bem fynnerltgen nära. 3u mera be i t)ttre

bänfeenbe l)afma meb t)onom gemenfamt od) ftd meb l)onom i
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Beröring, befto obegrtpttgare framftär för bem bet inre afftåte

bet, ben anbeltga öftoetiägfenheten. Se föfa bd att förfråga

bet tntrt)cf be bercif mottagit, fåfotrt fottet t fynagogan gjorbe,

bd be* fabe: "£ni>aban fyafmer benne betta? £>cfy fymab ttistöm är

benna, fom £onom gtfroert är, och fdbana frafter, fom ffe

genom $an8 t)dnber? Ér icfe benne ben timmermannen, Sftarte

jon, %atoU brober od) Sofe od) Snbe od) Simone? 2tro

icfe £anö fyftrar här nar o§ (Siare. 6)"? £>ch ju mer be få*

lunba upprepa för fig be omftänbigl)eter, fom beimfa en fAB*

fomltg lifftdllb^et meb bem, befto mera förargclfemädanbe fyneö

bem ben anbeltga oltfheten. @d trdber man te på fötargetfeiiä

ttäg. På) inom fort dr ett ndfta fteg taget. $)fi ndgot fatt

mdfte bocf benna öfn)erlägfent)et förffaraö, ben uppenbara merf=

ligheten fräfmer bet oeftergifltgen. På) förflartngen blifmer

bd ben: att benne, fom i allt är o£ lif, milt gälla för någon-

ting mera, än nu, bet är ingenting annat än anbeltgt |ög*

mob, gränslös tnbilffl)et oå) egenfarlef. @å förargar man
fig pä ®ubö merf, fä utfyller man ftäbfe ätttyo bet orbet:

ingen profet är aftab i fttt fäberneSlanb.
sPd allmänneltgheten af betta förijdllattbe od) be§ inre

orfal t menntffonaturenö allmänna fynbfultyet ttulle #erren fäfta

fina ät)örare3 uppmärffamhet, för att berigenom loarna bem
fjelfma od; mäda till fjelfpröfntng. Sill beftyrfanbe af bet

fagba anför £an berför tmänne exempel ur 3§rael3 ftora pro*

feterS giftorm 3ag fager eber i fanning: mdnga enfor
moro i Sårael uti eite ttb, bd t)immeten titlfluten
mar i tre dr och fejj mdnaber, fd att ftor hunger mar
öfmer hela lanbet; ocl) till ingen af bem marbt (gltaö

fänb, utan till en enfa i ©arepta nu b ©tbon. Pc\)
mdnge fpttdlffc moro i Sörael i profeten (Slifa ttb;

och ingen af bem marbt ren gjorb, utan Sftaeman af
Syrien. öegge beöfe ftore profeter, (SliaS oå) ©lifa, habe i

be nämnba t)änfeenbena idfe funnat betjena fina närmafte, ja,

ide enå ndgon af fina tanbömän meb ben gubomltga mälfig-

nelfenS unbergöranbe fraft, icfe berför att bet ide blanb beSfa

funnits mer än tillrådligt af fdbana, fom marit i bet)of af
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eu fdban tjenft— £erren framhåller tmärtom, hurnfom mdnga

enfor moro i Sörael uti klh ttb oå) mdnge fpitälffe i 3*rael

i profeten @lifa tib — utan berför, att ber icfe funnits inre

tillgänglighet för en fdban hjelpbemiöning. På) fyroar fanné

toäl pd ben tiben betta tillgängliga finne, benna fyjertatö tro?

£oS menniffor, blanb $»tttft man, att borna efter beraS t)ttre

omfiänbtgl)eter, mtttft t)abe haft rätt att föfa ben eller funnat

mänta att finna ben. £oö en fattig enfa i bet fyebntffa gerrt*

cien, l)Oö eu förnäm l)öfbtng l)oö fonungen i @t)rten, l)nulfen

d tjenftene iodgnar mdfte åtfölja fin fonung, bd benne gid

upp t afguben OitmmonS tempel för att ber ttllbebja. $08

fdbana menniffor fannö ben tro, fom fafnabeS §o% bet utmalba

folfet, l)uul!et bod l)abe nnbfdtt lagen och gubStjenften od)

egbe profeterna mibt tbtanb fig. 3)ten betta för^dUanbe loar

icfe ett tillfälligt; bet loar betta ftäbfe upprepabe "ingen profet

är aftab i fttt fåbertte^lteb;"

tillämpningen ^draf lag i öppen bag för be t St<tjarä£8

fi)nagoga förfamlabc. Orfafeu berttll, att Sefuö ide bem

gjorbe fdbana gerningar, fom £an pd dtfftlltga anbra ftätlen

förrättat, läge fdlebeö enligt £att8 pdftdenbe bem fjelfma

oå) ide ^>onom. ®e voou ide i bet ttUftdnb, att ^an

blanb bem funbe uppenbara fin fraft. 9Ren att af ^anö

ntuu ))öxa fdbant, bet mar för bem att fyöra en ärerörtg be=

fft)llning, bet mar att mottaga ett angrepp pd fttt jag. på)

fytoab upprörer mäl fd ben äretöfe f^nbaren, fom bet, att finna

fin förmenta ära antaftab? På) tyvah fan fd bringa honom

till urfinnig mrebe, fom fattningens enfla uppbaganbe, när ben

angriper |ati8 jag, betta ftora jag, fom bod hela merlben

beunbrar? Urbota är betta brott, fytmmeljWanbc benna oför=

rätt, och h^ arF met)e1
'
h^armeb han fan ffaffa fig upprat*

tetfe berför, är h^om lofltgt. @åban är ben gamla mxmU

ffanö lag; tt) iDtb en tag är fynbett bunben xoxb fina rörelfer

i fropp och fjäl, t hjerta oå) finne, lifa wifet fom mar t)ttre

menniffa i fina liförörelfer är bunben af naturlagar, tywitfa

hon ide fan öfmerträba. Dbemeflig fom fropp^ltfmetg lagar

ar od fpnbenö och böben^ lag i lemmarna för bem, fom ide
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t bättring od) tro rotlja gifma fig unbcr rditfdrbig|eten8 tag^

frtgoranbe mälbe. £q förgäfmes fldber ftg memttffan uitber

ett oföränbrabt ftnneStitlftänb t manteln cif borgerlig btygb

eller anbelig froml)et. 3 profmet* ftunb faller bert af oå) km*

nar ben gamla menntffan btottab t fyela fin ffymfltga näten*

fyet. &t) fe på beöfa Slajaretljanek 3de moro be lagbrytare

i fam^dKct, ide moro be gubtöfa religtonsföraftare, oå) bod

ide fabbatt), ide feuagoga, ide famfyällslag fan äterl)älla

bem frän bet meft urfinntga utbrott af mrebe mot 3efu8.

8He be i fynagogan moro, l)eter bet, uppftyllbeS meb

mrebe, bd be betta t) ö r b e ocfy upprefte fig emot |>p?

nom ocfy brefmo £>onom ut ur ftaben oclj lebbe^onom

ut, dnba till branten af berget, fywaxpå bera8 ftab

mar bi)ggb, for att ftörta $onom berutför. Då) att

be ide mertligen blefmo ffytbige till bräp infor ben borgerliga

lagen, bet mar ide beraS egen förtjenft. Sämibt pä bem be*

robbe, l)abe be reban ide blott i fitt fyjerta utan od i gerntng

begått bräpet. Set mar enbaft för en oemotftdnblig malt

be mefo, bd 3efu8 meb en blid af gubomlig öfmerlciglettfyet

banabe ftg mag mtbt igenom ben milbbjuråltft upprörba fyo*

pen od) glcf ifrdn bem.

SSi fyafme nu, meb (jänftyn till förargelfenå mag, genomgått

berättelfen om Slajaret^S inmänareS beteenbe mot 3efu8, när

<pan fäfom en af @ub fänb lärare uppträbbe tbtanb bem.

ÉSdrt omböme öfmer beraö beteenbe fan ide mara mer än ett,

mi fäHe ada ben meft afgjorba förfaftetfebom beröfmer. 9ften

ffall mar förfaftetfebom fyafma ndgot märbe, fä mäfte ben gäHa

äfmen bet meb beraS tänfefätt beflagtabe, fom fimteå ljo8 o|

fjelfma. SBt mdfte fomma i|dg, att be ide genaft läto fomma

ftg till laft bet uppföranbe, Jjmartiö omfiber ben t)tterfta för*

bittringen bref bem. ©teg för fteg fyabe be framffribtt pd

förargetfenå mäg, od) benna mäg, mine äfyörare, fluttar i fin

begynnetfe enbaft fyelt fafta utför, fä fatta, att fött oå) blob,

b. m. f. bet manliga merlbåförftärtbet, ben finliga fymarbagå*

memttffan, ingenting märfer, förrän ben bragt manbraren till bet

brdbbjup, fom meb fminblanbe fyaft faftar Ijonom neb t en af*
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grunb. Sitt unbmifa betta brdbbjup utan att unbmifa ben mäg,

fom förer bit, ffall i län g ben ide mara möjligt, Serpä är

Wa$arett) od) 3$rael, berpd är reban enbelö od) ffaW pd ett

ännu fruftanymärbare fätt driftenheten blifma ett bemtö.
sMt bet nu till att beträba förargetfenö mäg ide nöbmän*

bigt |£rer ett t)ttre föraft för allt I)eligt, förfummetfe att f)öra

@ubö orb od) beföfa ,pan§ l)u$, bet funne mi finna af 5Raja=

retb v3 inmdnareö exempel. Set förfta afgjorba fteget in pd ben

mägen togo be reban, när be, el)tfru berörba af bet gubomliga

t 3efu tal, fl att be öppet gdfmo pottorn fitt bifall tillfänna,

bod f!i)nbabe fig att fa mibt möjligt nebbraga alltfamman§

till någonting fyett manligt od) t)marbagligt, för att freba fig

mot bet inträng, fom en fyögre, utöfmer finnemerlben gäenbe

fanning allttb gör pd bet föttöliga finnet. Set fan bod

atbrig rätt Itydaö, betta bemöbanbe; bet gubomltga btbel)ätler

bod fortfaranbe fin prägel af att mara öfmernaturltgt. £>d) om

bet ba nöjbe fig meb att mara någonting rent öfmernaturltgt,

fä ffulle föttöligfyeten mi)det gerna förbraga bet, tt) bd för*

blefme bet dtmtnftone pd ett offabligt afftdnb. 93len bd bet

är fymab mi äre od) b er jem te bod någonting bett annat oå)

mera; bd bet fdfom någonting naturligt ftdller ftg i närmafte

fränbffap meb menntffan od) tngdr i alla t)enneå förl)ällanben,

od) bod ide nöjer fig meb att uppgd i fyenneå fträfmanben oå)

tjena l)enneé fpften, utan ber jemte mitl mara någonting öfmer*

naturligt, fom genombryter Ijemteö jorbtffa tanfar od) planer —
bet är bd, fom bet gubomltga för ben fjelffära naturen blifmer

olibeltgt, ett unberteden, ^marmib ben fom ide fan tro mdfte

förargad, ©enom tro allena gar ^ärmib menntffan ut frän fitt

fäberneelanb, fin flägt oå) fin faberö ^uö. Utan tro mdfte ^>on

beremot gentemot uppenbaretfen af bet gubomliga fauna bet

orbet: ingen profet är attat) i fitt fäberneelanb. Oå) frdn bet

ena fteget pd förargelfenö mäg fommer bon fnart till bet>nbra;

ben gubomliga fattningen fjelf fommer att merfa förbittring,

ber fyon ide far merfa förbättring, oå) ben af fin otro förbtin=

babe menniffau bringas omfiber bert)än, att l)on ide blott t

fitt ^jerta, utan od meb fin t)anb od) fin tunga gör gemen*
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fam Tat meb ben \m^ 6^^ ta3

!°t8f

Sn en fäban afgrunb af kotteet^ meb imc nok

»bibiriet fsWtfettS *äg. Dd) för cn ftor bet af

Sen ft o faten Omarför man ide allareban ar framme tmb

SW "ai 4« annan än ben, att benW
&mW| äL icfe fommit mennt forna ra*,tr a

*

cd berfor ide Delter frammanat emot ftg mor retS t ta mo ftan
;

haft Sk inre milforeu for ben fulla förarejet en foteftmtae

ban *t förarbetan alltmera. Sen \m m blif^a bemarab,

C tdt r ftg ftraffaö af @ubs orb, tv, «Ht bet lomjtraffac

^ bed «Jm Lmtik att bet i ftWWtl*-^
böter Tia unber benfamma od) gtfmet ben ratt - tu

IZ, Z^Lu af tjutet, fa, bet marber
«f

5:13). Dd> betta är att unbfomm* f&rargel
«* wjfr*

cubaft ben, om är i mörfret od) fötblifmer t tnorfret, betraber

kn mägen 3fen bä »i fomme titt tjutet, biifma beu gu on =

ta uwenbaretfen, uuber tcfe mera beflägtabe meb ofe blott

än U natJim fiba, genom t>milfen be ut: ran erora

od) täta förargetfenS möjtig|et tomma of m *lif»rf. «»

«

frän fin övernaturliga fiba, genom bmttfen be boja o*

öfmer ofc fielfma od) öfmer t)eta ben ffapabe mertben, aro b,

bä be,lä tabe meb bet l)ögfta od) bäfta, fom i of, ar, meb mar

anbeS innerfta längtan od) aira. Sjutet fauner ba Iff t, mo

?eten fauner profeten. Set ftttrt mät brtftigt att tatata m u

©nnningenS egen mun l)ar fagt: Sen lom anammar en

Set för bjuS namn af profet, l)an ffatt fa en
J**

feta »n. Dd> fräge un: burn ffall l)au fa en profet, ton

Lför, att Dan anammar en profet fafom fäbau? la au ,maret

ide »ara annat ätt betta: ti) t)au är ba fjetf en profet.
-

Seteb ofi, o £erre, efter bin mitja titt att unbfa en profets,

en rättfärbiaS lön. Semärbiga ofj af bin näb att fa mara

inb K - gifma en af bina minfta att brida en ägare

faOt matten atlenaft för banS namn af lärjunge d)

om l)milfa Su bafaer fagt: fanncrligen tager Jag eDet,

be ffola ingalunba Stifta fin lön. mm.
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£\t\UtvctmimtUtn Ut %\\&% nkt.

SJJ.UC. !0: 17— 27.

£>å) tå f)au bäban nt^anjcu loar på njSgttt, topp cn titt, ed;

fött på fnS för Jponom, cd) fråjabc «§ouotn: ©ebe SWaftare, dnM
ffatt jag göra, att jag måtte få cioinncrligt tif? ©å fabe §efue

tid toncm: $nri fattar tu äKig gob? $ngtn är got) utan ©ut

attem. S&uoorbtn toct bu: tu ffatt fete göra bor: bu ttafl tett trSpa:

bu ffatt icfc ftjäta: tu (Tall tcfe bära faljft icittntöfrörb: tu ffatt

ingen bettaga: t)ctra bin tabex cd) bin mobcr. ©å ficaratc tjan,

od) fabc till £cuom: SKä^art, aflt betta (jaficer jag båtttt af mtu

tmgfccm. Scfuo fåg pa t)cnont, cd) åljTatc pottorn, cc^ fabe titt

bottom: @tt fattad big; gacf bert, |5tj allt bet bu baticer cd) gtr

be fattiga, cd) bu ffatt få en ffatt t bimmelen ; oeb fem, följ

©tig, cd) tag fotfft uppå big. Od) 6att tcarbt fcrgfen af talet,

od) gict bort betröficab ; to pan batc många egotelar. Ccb %t\uz

fåa fig om, od) fabe titt fina lärjungar: £>uru nuårtigen funna be

fottt egobelar ^bafioa, ingå uti ©ubé ritt. äRen £ant> ISrjtin»

aar toorbo förffradte af #an8 orb. ©S ftoarabt åter SejitS, cä)

fabe tid btm: §um fmort är bet, fära barn, för bent tom rcrtrefta

på ftna egotelar, att inga uti ©utö tife. ©et är lättare, att en

fatnel går genom ett nålsöga, au att en rif går in i ©utS ttfe.

s»Jen be mcro öficermåttan förfärale, cd) fatc tcit ftg ijelfiua: $c fan

bå tcarba falig? ©Jen 3efu8 fåg på bem, od) fabe: gör menmffor

ät bet omöjligt, men ide for ©ub; to för ©ub är aUting möjligt.

©en epangetiffa berättelfe mt nu l)afme upptäft l)ar en

egenbomligkt, fottt i l)ög grab är egnab att fängsla mär upp=

ntärffamtjet od) minna märt bettaganbe. Uuber bet mi etjeft

oDeftdbeS finne mär Srätfare uppfött od) auropab af nö b ens

barn, fjufa od) li^anhc af alla ftag, är bet t)är en af be lficf=

liga, en i jorbtfft b,änfeenbe gpnnab menniffa, fom uppjöfer

o* anropar pottorn. St) Inoem ffall mäl anfeS fäfom en fåban,

om ide ben unge man, fom fcär möter o|? 9)ieb obrutna

finnes* od) troppSfrafter befann t)an fig, fäfom mi af 2>cattl>et
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berättelfe (19: 20) infyemte, ännu i ben älber, bä lifttet Ijopp*

fullt cd) lofmanbe utbreber fina framttbgutfigter for menniffan.

s33?eb inga fqnnettiga ungbomsfynber od) brott Ijabe f)an flädat

fttt lif, betungat fttt fammete od) ftört fin fimteefrib. Od)

Nertill roar f)an bet, fom fannerltgen icfe gäller minft mib mxh

ben§ uppfattning af h)cfan
f

l)an mm til pä egobelar. ©äban

mar ben man, fom f>är nalfabeö 3efu3. £>d) f)uru naltabeS

t)an £>onom? £>an fom icfe meb ungbomltgt öfroermob, ide meb

förnämt lugn od) nebtätanbe mdrbigfyet, fäfom fä mänge fartfeer

od) ffrifttärbe nalfabeö fetten. 9tej, l)an topp titt oc| föll pä

f nä för Sefuö, od) fäfom en blobftörtntng frampresfar fig ur

|ané befymrabe finne ben frågan: @obe 93£äftare, ffall

jag göra, att jag mätte fä eminnetltgt lif? Slr icfe betta

förunberligt? Sitt gamle od) fjuflingar od> öf^er^ufmub be,

fom intet mer l)afwa att fyoppaö * roerlben, föfa religionen»

tröft, betta fan icfe ffäligen toäda förunbran; att qtotnnor

till följb af fttt mera utbtlbabe fänflottf l)afn>a en öri§ na=

turltg bragning ät bet fyaflei finner man afwen minbre befyn=

nettigt. Wtm att en fraftfull t)ngling i öftterflöbanbe feefttt*

ning af lifroetä goba fölet ©ub od) frägar efter bet etoiga,

od) betta meb ben befymrabeö, ben för lifroet tigganbeS t)ela

nöbftälbl)et — bet är för bet toerlböltga tänfanbet ett oföt*

Härligt unber. £t) meb be för bet uppmäta fjälöttllftänbet

manliga betedningarna "froärmob", "fmärmert", "grubbel, "för-

ftänb&rubbntng" i)ar man bod fannerltgen ide förflarat fafen t

be fall, ber ben bagSflara merfligfyeten mebetlägget bem. 9)leb

fäbana förftaringöförföf bemifar man enbaft, att genom ben

ifrägatoaranbe tillbtagelfen emigljeten träber en till moteS pä

ett an grip an be fatt od) att man bä tillätet fig fjetprfma*

tets olidliga fatt att brufa l)tinlfa mapen fom fyelft.
s33?en

att förfwata fig fjelf mot bet ettrigt*, bet är ju i grunben att

ftörta fin egen od) ftytfa fin fienbeö faf, tt) @ub ^ar bod,

fäfom ©ftiften fager, neblagt eiotgl)eten i wåta fjettott, fä att

befe faf ät U)är egen, ja, loär atlraegnafte faf. Ofaliga blinb=

l)et, förblinbabe ftrtb! Mt [fota bod be, fom ännu ide upp-
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giftxut an tanfe pä att bliftoa falige, infe fin fåttirillelfe od)

öfwergifma fin bärflap?

©et mar emtgl)eten, ben t>oö be forglöfa merlböbarnen

flumranbe emigfyeten, fom rört fig t t)ngltngenö bjerta od)

uppmädt l)o3 l)ouom aningar od) öttffningar, fom förr martt

ofänoa. @tt fäban mtbroretfe af enrigfyeten — m f alle ben

pä gubafttgl)etenö fptäf en toäcfetfe — är alltib tutberbar,

tt) bet ettriga fan ide förflaraö ur bet timliga, enrigfyeten är

ett unber för tiben. 93ien fäfom företeelferna t naturene

rife ide framftä för memiiffonta fäfom unber, fä länge be

fänna beraö närmafte orfaf, fä unbgä od unbren i näfcené

rife menniffors uppmärffamfyet, fä länge be i t)ttre förl)ä(lan=

ben od) tillftötanbe omftänbigt)eter anfe fig finna en tillrädlig

förltaringégrunb. 93ten ber en förftartng pä bet fättet ide lätet

fig finna utan mebmeten oärligl)et, ber blifmet bä mädelfen t

egentlig mening ett unberteden för mertben. ©äban toar t)ng=

lingenö loädelfe, od) ben träber berför ofc alla ocb färfftlbt

eber, 3 unge, till möte meb bet anfmar, fom ett ett>tgl)et^

märfe alltib mebförer för bem, inom fyioitfas ft)nfretö bet

uppgär-

^tnab ffall jag göra, att jag mätte fä eiiunnerltgt tif ?
—

betta toar ben unge manneuö fråga till Sefuö. £an fyabe

fattat bet bjupt, att bet ftnneö ett ^ögre od) bättre lif, ån

betta närtoaranbe, od) att man, för att tomma t beftttntng

beraf, mäfte perfonligen unnna bet ^pan förftob od, att

man, för att fä toinna bet, mäfte gripa fig an od) toeifttgeu

göra något. Sill ben förfoffntng, fom tömmer menntffor att

meb fin anbe enbajt hMa nebät till jorben, fäfom bet ft)rfo=

tabe bjuret, oc^ titt ben tröghet, fom gör, att be fft) l)toarje

anben§ anfträngntng, ^abe ^an beftutfamt toänbt taggen, ide

minbre än ttU bet lättfinniga, gt)dtanbe ffämt, fom läter män=

gen leta bort fin äbla od) för i)et fommanbe Uf-wet fä afgö=

ranbe ungbomötib. Då) till Sefuö, ben menffltgt obemt)nbt=

gabe läraren, rcänbet ^an fig meb fitt förtroenbe, i ^opp att

af £onom bättre, än af Söraelö mänga ffrtftlärba mäftare,

fä befmarab ben fräga, fom läg pottorn fä mt)det om l)jertat.
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@obe SMftaM, fager $an till (owat, oå> uttalar bermeb

fttt fulla förtroenbe till 3efit båbe wålwftja od) tuftgt. ©et

fan nu gentemot ben tillitsfulla innerlighet, meb f)milfenpng=

lingen närmat fig £cnom, måda mär förunbran, att £erren

titlbafamifar fjanö tilltal, innan £an ingår på ban§ frägaS

befwaranb*. $»t fållar bu 93? i g gob? fmarar fpnom

3eftt8, ingen ar gob utan @ub allena. Söitle bd $erren

()ärmeb merfligen förbjuba fjmarje fäbant bruf af betta od)

bpUfa egenffapsorb, t)marmib man icfe antöånber orbet i bejj

pgfta od) attraegentligafte mening? ©ertitl funne toi af

betta ftåtle få mtjcfet minbre fluta, fom orbet, juft i benna

mening npttjabt, fjabe bär marit på fin råtta platt; £>d) befe=

utom finne rot i ©frtften fjelf bemté på motfatfeti; ©S nåm=

ner ju apofteten ^aulué ben romerffe pfbtngen gefhtt "gob",

bå fjoit, förfmaranbe fig inför benne, tilltalar l)onom "min gobe"

eller "åble geftuS" 26: 25). ä)cen antebningen titt

Sefu ittlrättamifanbe [mar mar ben, att ynglingen i fttt tiu=

tal, få målmenabt betta ån mar, f>abe ftällt 3efu§ fjelt od) Råttet

i trebb meb anbra menffligo lårare. Mottaga ett tilltal, fom

innebar en få fatff föreftållning om £>an§ perfon, funbe £erren

ide för fattningens ffull od) för unglingeng egen ffufl, men mitte

af famma ffåt ide fjellct afmifa bet i annan form ån ben, fom

mittnabe om en fullfomlig famtingsfätlefs ncgråfnanbe allmar.

.patt låt berför ynglingen förftå, att bet t)o§ en fcmniwgf*

älffanbe lärjunge måfte fötutfåttaö, att batt till £o nom

idiom Sår are npttjabe ett fäbant orb ide i ben fmagare me=

ning, i t)mtlfen meuniffor tittSmibare funna meb en wi§ rått

tilltala fymaranbra bernxeb, utan i befj t)ögfta, fullfomltga be=

tpbelfe, od) erinrabe t)onom åter att orbet, få taget, ide funbe

utfågae om någon annan ån @ub allena, ©et mar ett imar,

fom för ynglingen mar egnabt att i affeenbe på f>an§ egen

perfett framfalla' pröfntng od) eftertanfe od) i affeenbe på Sefu

perfon mittna om ben famtingsfårlef, fom enfam år mårb för=

troenbe, på famma gång bet bod i grunben lemnabe frågan om

#an8 perfon öppen od) måfte måda ben unbran, fom år be=

gpnnelfen till föfanbet efter en bjupare funffap.
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9)cpdet l)abe pngltngen rebatt f)årmeb fått att tära, men

bod ännu ide erhållit ett egentligt fmar på fin framftåtlba

fråga, ©erom ffulle l)an mål ide l)e(ler gd mifte, men ban

ffulle bod unbfä bet enbaft i ben orbning od) form, fom öfmer=

ensftåmbe meb ben gubomlige 9)cäftarenö fjdlamdrbanbe iåra=

remisl)et. Sitt mebbela en böb bofftaf, ett torrt begrepp mar

ide .patté fat. (ämigl)etébef)of fånbe pngtingen od) föfte lång*

tankfullt bet, fom funbe ttttfreböftätta bem; men fin fpnb fånbe

ban ide. St) ide t)marje mådelfe börjar meb fpnbens tömt*

bom. ©pnnertigen i ungbomen matöar mången till en liflig

fånfla af fin fjälb tomhet od) titt en bjup längtan efter bet

fom fan fptta od) måtta benfamma, utan att l)an berför egent=

tiaett fånner fina fpnber. 9Jcen år bå fpubafånnebomen fa

nöbmånbtg? fan man icfe åfmen ben förutan finna ©ub§ rtfe

od) bet emiga tifmet, belft fom bet i alla fatt bmarfen tan

eller får tigga något förtjenanbe i benfamma? £mojltgl)eten

bäraf od) oumbärligheten af fpnbenö fäunebom för ben frätt*

ningöföfanbe menniffau framgår flart beraf, att menntffan,

trots fina bjupare bebof od) fin åblare längtan boc tete x

grunben år millig att flåppa fig fjelf, fttt uetfmtfta ttf, bet

jorbiffa egaubet od) ben egna rättfårbtgf)eten, för att tunna

mottaga bimmelenö rtfe od) bet emiga lifmet, labaitt betta t

eoangélium bjubeä ^enne, meb minbre t)on i botfarbtg^et bh|=

mit loab för foten af tterlöfarenS forö. ©et mar lalebes itu

imtb ben frålonittgöföfanbe pngtingen måfte lära att rauna.

O* af lagen fånner man fpnbeu. Suborben met bu,jabe

Se » till bonom; bu ifall icfe

icfe bråpa: bu ffatl icfe )tjäla: bu ,fcttt tece bara

falfft mittneöbörb: bu ffatl ingen bebraga: bebta

bin faber oc% binmober. Utan att förelägga någonting nptt,

upprepar ^erren fålebeä enbaft ben gamla tagen* bub for f)o=

nom od) båfbar bermeb åt benfamma en mpnbtgf)et, tttofwer

gillen ingen fan gå i att ftätta en feblig uppgtft od) frän

bmilfen ide l)etter någon eger att gobtpdltgt gora ftg loö.

ien af buborbeng tag i benna befj mälfäuba form f)abe png=

lingen ide förmatt att till fjelffäunebom uppfånga en bttb
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af @ubl rättfärbtgfyet. Sägen mar fyonom enbaft ert regel för

utfiban af lifmet od) fåfom en fåban l;abc ^art tcfe förfum=

mat be£ iafttaganbe. Öförftånbtgt, men oförftalbt fmarar fyan

berför 3efu3: SJläftare, allt betta fyafmer jag t) vi II 1 1 af

min ung b om. 3 betta fmar träbbe for Sefue btlben af ett

oförberfmabt barnafinneö åtligfet t fyeta fin alffmärbfyet; ocfy

bet ftora oförftånb, fom uti ynglingens fmar uttalat ftg, funbe

t betta förbunb tcfe annat än Ma ben fyimmelffe 33arnamän=

nen3 färlef od) beltaganbe for fyonom. Set loar odfå nfy§

fornt, omebelbart före fttt jammanträffanbe meb fyonom, 3efu§

upptagit barnen t fin famn od) nnber fyanbpåläggning mäl=

ftgnat bem. £)d) få nu faga, att 3efu3, tcfe t menffligt tyn=

btg, men t ren od) fyetig mening, fyabe någon fmagfyet, meban

£>an loar på jorben, få loar bet mtöfetitgen ben, att «£>an loar

fmag för barn. ©et mar benna fmagfyet, fom en gång fom

honörn att fröjba ftg t Staben od) utbrtfta: 3a g pri] ar

Sig, ^aber, fytmmelen6 ocfy jorbenf £erre, att Su
fyafmer betta förbolt för be mija oc| flofa, ocl)

fyafmer bet uppenbarat för be enfalbiga, be barnsliga;

ja, #aber, ti) få fyafmer loartt behagligt för Sig
(Suc. 10: 21). 9Jien pr l)öre mi tillifa, att benna fmagfyet ar-

en gubomltg fmagfyet, en återfpegltng af fjelfma faberåfyjertat

i fyimmelen. @ub fjelf ålffar bet barnsliga, od) fymarför? —
tillåten o§ utträdet, mtne åhörare; mi begagne bet enbaft för

att rätt ftax.pt ftälla t bagen narrafttgfyeten af mår obegripliga

fyögmtåfyet ocfy torrförftånbtgfyet — fymarför, om tcfe emeban

@ub fjelf är barnslig? (gtler ffnlle mal #an, fom allena är

gob, funna älffa annat än bet goba, od) åter, ffnlle något

annat mara gobt, än bet fom återseglar $an$ eget mäfenbe

ocfy återgifmer en bilb af fymab $an fjelf är? ~ @å förftå

mt bå rätt fammanfyanget, när bet t förrättningen af måt-

teet fyeter, att 3efuS fåg på fyonom ocl) älffabe Rutern.

Sitt fyärmeb tcfe menas en fall förftånbSmerffamfyet, fom antog

färlefen§ form, utan en merflig rörelfe t fyjertat, fom fram*

fallabeS genom älffmärbfyeten af ben bilb, fom t ynglingens

öppna ocfy ärligt menanbe barnafinne framträbt för £>errett£
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fjäl, betta mifar ftg omi^länneltgen beraf, att bet fägeS att

3efu3 fåg på fyonom od) älffabe fyonom. 93ten få mifar ftg

oeffä lifa omtftfänneligt t be orb, fom Sefuö fyärmib talabe

till honörn, l)nru fjerran fftlb benna färlefSrörelfe mar från
ben mefligfyet, fom utmärfer fmtbtga mennifforl fänflor oå)

böjetfer oå) fom i merfltgfyeten intet annat är, än en annan X)tU

ting af fjelfmtfffyeten. @tt fattas big, fabe Sefus till fyonom;
gacf bort, fälj allt bet bn l)afmer, ocl) gif be fattiga,
scfy bu f fall få en ff att t fyimmelen; ocfy fom, följ
93ttg, ocl) tag forfet uppå btg. Älemtg mar bocf t fan=
ning tcfe ben färlef, fom talabe få. SBal tnbjöb l)on till bet

bäfta ocl) fyögfta fyou egbe — fin egen gemenffap, forfetö ge*

menffap; mal uppmnntrabe fyon ännu bertill meb bet jföna

löftet om fyimmelffa ffätter; men l)årbt mar bocf för naturen

$éhhe9 tal od) bittert för bet merlbsfära fyjertat bet läfemebet

$m föreffref. Set mar ben inre fjelföfmermtnningenS upp*

gift, fom 3efuö förelabe ynglingen, tt) inre fjelföfmermin*
ning mar betta "ettba", fom ännu fattabes pottorn t pnö
laguppfi)llelfe, men fom oeffå mar någonting få mäfenbtltgt

för lagenö uppfi)l(anbe, att meb fafnaben beraf egentligen faf=

nabeB b^nom allt. $örft när benna uppgift trängt fyonom
in på lifmet, funbe buborben träba lefmanbe fram för fyonom

meb fina anbliga fraf ocfy merfa en förfroefanbe fjetffämtebom ocfy

bättring till lifö. &y bet blifmer bod mib apoftelené orb: af
lagen fann er man ftynben, nemligen när man brufar fyo=

nom rätteligen, fåfom fyan fjelf mill blifma brufab. SOleit

t mår fmagfyet tränger ftg bod fyär oafmiöligen på o§ ben

frågan: funbe bå ide £erren 3efu3 fyafma förelagt fyonom

benna uppgift i en milbare form? fymarför ftällbe ^an juft

till ynglingen fin uppforbran fträngare än till få många anbra?

Si) på långt när tcfe alle af bem, fom trobbe på 3efu3 o*
fåfom 3efu upprifttge lärjungar fyabe gått in t ben förfafelfe,

fom tillfyörer lärjungaffapet, fyabe berför öfmergtfmtt fyu§ od>

fyem od) förfålt alla fina egobelar. ^marför bå fycir betta "fälj

aHt bet bu fyafmer od) gtf be fattiga?" görflartngen fantnne^

fattaö i tmänne fatfer, af fymtlfa ben ena tybet få: läfemeb^

15
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!etg ftprfa måfte afpasfaS efter fjufbomené od) ben ljufeS art;

od) bett attbra: ^war cd) eu beffattas efter fin förmåga. W&*

lämpnlngen af ben förra fatfen år bå ben, att pnglingeng

många egobelar fyabe meb ftarfa banb bmtbtt banö bjerta

»ib jorben, få att bet fullfomltga flttanbet af beéfa banb t

ban§ inre forbrabe en fuUfomltg fftljémäsfa från egobelarna i

bet »ttre. 9)cen b,åmnb qwarftåt boet atlttb ben frågan, om

herren tcfe i betta fatt gicf längre i fin forbran af beftåmb tö§gö=

retfe från bet jorbtffa, ån $>an gjorbe meb få många anbra npbör*

janbe täriungar. Söt wåge icfe beftriba att bet få »ar, od) antite

berför titt fatens fuua förflarhtg åf»en ben anbra fatfen, fom

fabe ofc, att f)»ar od) en beffattas efter fin förmåga. £erren fåg

nemltgen, att beittte yngling tcfe »ar anlagb till att blifwa

en anbettg mebetntåtta; £an fåg, att £an futibe göra f)onom-

ftcr i @ubs rtfe, cd) »ilte berför oeffå »inna t)oncm bett cd)

cbelabt. £an unnabe tcfe »erlben en tumsbrebb jcrb t betta

bjerta. h, titlåtom of ånnu en bjerfbet t uttrpcf: £erren

älffabe wttgtingen afunbfamt gentemet »erlben (3ac. 4: 5),

afunbfam fårlet gjorbe ^cnom få ftrång i fin forbran. 5Dcen

befjutom »ar bemm forbran tcfe få fwår fom ben måfte fpnaS

mången iblanb o§, l)»itfen måbånba tcfe enffat fig någonting

bögre od) båttre, ån bet jcrben tyar od) gtfwer, blott ban IpdaS

att få betta i nog ftort mått, få att ban fan ftätla bet för

ftg rått beqwåmt ocb nöjfamt i »erlben. 9cej, betta flagtbju=

rens ttf, fom flertalet af »åra unga mån lef»a, f)»arwtb

man ftåbfe frågar: bmru ffote »t åta ocb brtcfa gebt? l)itru

ffote »t förbriftoa tiben angenämt? — bet babe tcfe benne

pngling »alt till fin lefnab§»äg. #an t)abe en atlmarltg ont*

forg om fin fjål, en Itfltg åftunban efter @ubS rtfe. Om
aftonen gicf l)an till t)»ila ocb, om morgonen ftob f>an upp

meb ben' frågan i fttt bjerta: -pmab ffall jag göra, att jag

måtte få eunnnerltgt ttf? £>d) ånnu berttll l)abe l)an fattat

ett fullt förtroenbe tiU 3efus fåfem lärare. £an trobbe, att

Sefus båft af alla ffulle funna »ila fionom »ägen till e»tn=

nerttgt ttf. £an befann ftg fålebeS i famma itällutng fom

ben toppsttgt ttbanbe, f)»ilfen »et fin fjufbom, men åf»en
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bar funnit ben läfare, tid b»tlfen ban fullt fan förlita ftg.
ttnber ]abana omftånbtgbeter t»efar bocf tcfe en fjuf att un=
berfafta ftg ben fmeba, bwarmeb bet föreffrifna betattbet tt(l=

af»entprs är förenabt. 3Jcen t»»ärr är fällan bos o§ ftnftga
memttffcr ben anbeltga briften Itfa bjupt fänb, fom be lefam=
hga bebofwen. ©ältan are »t få totlltge att unberfafta o§
»tlfcren för ben anbeltga t)etbregbagörelfen, fom för ben fropps=
liga belfans återwtnnattbe. Ynglingen mäftabe bet tcfe. £an
»arbt forgfen af talet, ocb gicf bort bebröfwab, t»
l)an fcabe många egobelar. 3 betta för [»nom få a'fgö=
ranbe ögonbttcf »tfabe bet ftg, att bragntngen nebåt bocf »ar
ftarfare än bragntngen uppåt. £an »ågabe tcfe fläppa bet

ftob od) fäfte, fom jorbeu for en liten ttb erbjöb bonom, för
att falla t be fträlfarcarmar, fom få »iböppet ntfträefte ftg
emot [»nom. m på måfå afbänba ftg fttt jorbtffa goba,

förmatt bermeb förwårf»a ftg Ijimmelen, må wtsfetligen ingen
förföfa, utan f)ellre för»a(te man troget cd) famtoetsgrant fina
egobelar od) »tnnlägge ftg t beuna orbntng om barmberttgj)et
mot be fattiga. -9)cen bär »ar bet aflbeles tcfe fråga om nå=
got

fjelfwatbt, öf»erbåbtgt förföf, om ett tilltag på måfå, utan
enbaff om tro od) Ipbnab »ib ett uttrpeftig fatlelfe af 3efu8
fjelf. S)cen jttft betta förmåbbe b«« icfe åftabfemma. £)d)

crfafen baf»e »t reban bört - l)an t)abe, ännu åtmtnftone,

tcfe tagit afffeb ur mammonö tjenft; cd) fåfom »t »ete gäller

bet t ben tjenften, att ingen fan tjena t»å l)errar. Set fc=

ftabe på {»nom bittert att fftljag från 3efu8 — ecangeliftett

an»änber ticäntte färftttba crb för att tecfna ben fmärta ban
erfor, "forgfen" od) "bebrefwab" fager t)an cm bonom — men
f)an måfte bocf Ipba ben ftränga uöb»änbtgt)et, fom lemmar=
nas lag ålabe bonom. 3 ftället för att bltfma en öf»er»in=
nare, gicf l)an cf»er»unttett bort från ben ftribgptatö, på l)\vil=

fen l)an t början uppträbt få lofwanbe. Sp att tcfe öf»er=

»tntta fig fjelf, bet är att blifwa öf»er»umten af ftg fjelf,

af fttt eget jorbtffa begär. Od) af £)»em någon cfwer»un=
nen »arber, f)an§ trål är ban cd' »orben (

sPetr. 2: 19). 3Jien

trålar finnas ide t @nbö rtfe od) funna icfe ber femma in.
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Dcb 3efu§ jäg ftg om, fötjbc fålebes ännu ben bort*

aåenbe nieb en fceligt »arfunfam, beltaganbe blid, ocb labe

till fina lärjungar: £uru fmårligen funna be, WW
eqobelar |af»(., isjå i @ubs rife. £an nttalabe tngen

bom öfwer ben ftadatö frtMéfe ungtingeit od) »tlle tcfe

feeUer tillåta lärjungarna att enä inom fig fålla någon faban

ftfwet l)onom. #an gaf bem i ftälkt anlebning till bjup ljelf=

ptöfntng od) ^eliofam räbbbåga, i bet £an päpefabe ben a«*

månua grunben till bet, fom nu tillbragit fig. Set »ar Mom

labe £an ber»ib ftulben mera på omftänbtgl)cterna, an pa

petfonen, bå £an fåfom flutbetrafteife öf»er bet jfebba uttrabe

titt bem: ^uru {»årligen funna be, fom cgobelar feafWft, tnga

uti @ubs rife. Sdfå fom faten lärjungarna in pa lifwet »tb

besfa Sefu orb. äSane fåfom be »oro att ingenting af*

pruta af fin ^Zciftareö orb, fattabe be uttrudet "be fom t) af »a

egobelar" i befe öitre bofftafliga mening, |»arigenem 3efu

»ttranbe fomme att innebära, att bet wore ett ptterft fallfwnt

unbantag att någon enba menniffa tnfomme i @ubs rtfe.

Prfftådanbe »ore betta i fattning od) förfftädte blef»o af»eu

lärjungarne af Sefu orb. ©å jmarabe åter Sefus ocl)

fabe," förflaranbe fttt nt)§ gjorba i)ttranbe, till bem: $ttxu

fwårt år bet, fåra barn, för bem fom förtrbfta pa

fina egobelar att ingå i @ubs rife. SDiå&änba uppfti=

ger l)årmib i ebert finne ben frågan: men bwarför nuttjabe

bå herren ide genaft bet fenare uttrudsjättet, fom ide funnat

föranteba något mtfcförftånb ? Drfafen »ar t»if»elsutan ben,

att bet förra uttrudsfåttet fåfom mera bilbltgt tog tro§=

finnet t anfpråf för fttt råtta förftåenbe od) berigenom odfa

babe någonting mera titt fjetfptöfnhtg »äcfanbe od) jebligt

uppfotbranbe uti fig, unber bet att bet fenare frantlabe

innebåUet öppet od) flart för förftånbet, men bengenom

odfå låtteligen funbe föranleba lärjungarna att ftälla ftg ttll

betfamnta fåfom »nglingen npf; m buborben, ba

l)an fagt: allt betta t)afmer jag l)åUtt af min ungbom. £fi

meb en otrotig lätthet flår fig memtiffan tiU ro äf»en »ib

ben i fig fjelf meft uppmådanbe fanning, få fnart ben för
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benne förlorat fin natur af bilb od) blif»it en ren förftånbs=

fats. £ott b«r bå fin gub i fin l)anb, för att ide fäga på

fidan, od) bef)öfwer ej frufta bonom, om f)an än fåge albrig

få bifter ut. ©etta år i fjelfwa »erfet t)entligl)eten meb af=

feenbe på bet eljeft få fåtlfamma förl)åtlanbet, att man t d)fi=

ftenl)eten »et od) tror få mudet af djriftenbomens atlmarltga

fanningar od) bod förfpörjer få ringa uppwädetfe beraf. Odfå
finne »i, att herren ide länge lät lärjungarna fröjba fig ber=

öf»er, att fanningen framtråbt för bem t förftånbets trpg*

ganbe bagsljus. ^pan följer l)ennc ftrart åter i bilbflöjans

balfbuufel, t bet f>"m fäget till bem: ©et är lättare, att

en famel går genom ett nålsöga, ån att en rtf går

in i @ubs rife. Sa, »isferligen är betta en fortfättntng af

bet förra bilbltga pttranbet, få att, bå be fom "baf»a ego=

betar" åro be fom "förtröfta på egobelarna", få måfte be "rita"

»ara be, fom bbfa mt)den förtröftan på egobelarna. SOcen

beröfwom bod ide fanningen befj ubb mot o£ ijelf»a. Uttrpc=

fet f»åf»ar bod i »erfligbeten mibt emellan fin bilbltga me=

ning od) fin — »t »ilje ide fäga egentliga mening, tu ben

btlbtiga är fullt få egentlig fom någon annan — men fin

uttre, bofftafliga mening. Stmebafmanbet af många egobelar

l)änger bod få nära tillfammans meb bbfattbet af mudett för=

tröftan till egobelar, att be båba ide få lått få anfes för twå

jfilba iafer. ÉtfftljaS måfte be funna — bet är fannt, men

lätt måfte bet åtffiljanbet ide beller ffe, tt) bet är nårntaft beröm

»år fträlfare fåger, att bet år lättare, att en famel går genom

ett nålsöga. £>d) bet år ide f»årt att finna grunben bärtilt.

(Egobelar åro ju för bet pttre lifwet ett ftöb, fom menniffan

bar i fin egen banb:od) fjelf fan förfoga öf»er, få långe bon

!)ar bem. ©å bon nu af naturen belt od) fyåUet lefmer i bet

j)ttre, få blifroer odfå bet uttre ftöbet bet, fom bon egentligen

ftöbjer fig »ib eller tror uppå. .pon fontmer få, att förmebelft

egobelarna ftöbja fig »ib fig fjelf eller förtröfta uppå ftg fjelf,

od) betta i all fwnnerbet, om i)on reban i ungbomen, bå bon

ännu är obruten af lifmets föröbmjufanbc erfarenbeter, fom=

mer i befittntng af egobelar. Dö) beuna fjelfförtröftan är bå
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för tyjertat fymab en göbanbe föba ar för fröken; ben nerfar

en mälmäga, genom fymtlfen man titt fin inre menntffa blif»

mer ftor od> tjotf od) fet, få att man till fjelföfmermtnningenä

tränga port, genom fymttfen bod Ijroar od) en fom mttl minna

®ubå rtfe mäfte ingå, fommer t bofftafltgen famma ftätlntng

fom en lamel, fymtlfen ffulle fjafma ben uppgiften att ga in

genom ett näteöga. Senna ffttbrtng af be på jorben "fetaS"

ftälhting titt @ub3 rtfe dr fälebeä fuUfomligt en tecfning efter

naturen od) aUbeleS ide att forftd meb ben afprutntng, fymart

memttfforå öfmerbrtfna fraftorb fa ofta dro att fatta, ©äfom

bofftafltg fanntng förftobo ocf Sefu lärjungar betta lifafom

åtta fin 3Jtdftate3 orb. 2)e blefmo beraf öfmermättan för-

fdrabe oel) fabe mtb fig fjelfma: $o fan bd marba

faltg? 2Bäl egbe be inga rifebomar pd jorben, men be in*

fägo bocf ftrctjrt, att bet Ijdt ide mat fråga om egobelarnaä

belopp, utan t allmänhet om bet jorbtffa eganbeiö tnmerfan

pd tnenntffanö finne, efymab l)enneö egobelar i od) för fig dro

flere eller färre. Slfmen ben utfattige, bet tnfdgo be, Ijar bod

i fig fjelf fullt upp af benna förtröftan titt bet jorbiffa, fom

uteftdnger från ®ub3 rtfe. (Snbaft ben, fom öfmermumttt fig

fjelf, t)ar öfmermunntt bet l)tnbret. 9)ten fjmern förmår betta,

fymem förmår öfmermtnna fig fjelf? Dd) 1)0 fan bå marba

faltg? gör trebje gången t benna ebangeltffa berättetfe Idfc mt

åter en antt)ban om 3efu bltdar. görfta gången mar bet, bå

$an fåg på ben anfomne ynglingen od) dlffabe l)onom, feban

£an fyört fyanö be^of od) befännelje; anbra gängen, bd £an

meb fyjertltgt beltaganbe fåg fig om efter ben bortgdenbe; od)

trebje gången, bå £>an nu fdrlefSfuHt beftraffanbe fdg pd fina

förffrädta, fyarbt ndra förtmiflanbe lärjungar oå) fabe till bem:

gör menntffor dr bet omöjligt, men tcfe för @ub; tt)

för @ub dr allting möjligt, gör fämtbt blott ben menff-

liga merffamfyeten togeö meb t berdfningen, more bet allbeteö

fd, fom Idrjungarne befarabe; menffttgfyeten, en gdng af fin

fjelfmifffyet öfmermunnen, more merfligen fdfom en af fienber

omringab märnlöö ffara, afffuren frdn fymarje möjlighet att

åter fdtta fig i förbinbelfe meb @ub$ rtfe. 3Ken i frdga om
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menntffor^ frälsning till eminnerltgt lif måfte en annan merf-

fanteet dn berag egen äfmen taga§ meb t berdfntng, oå) betta

ide blott för frätentngenå berebanbe, utan äfmen för be£ ttll-

egnanbe. @ub fjelf dr ben förfte fämäl fom ben fifte mti>

betta merf, od) om £onom betygar mär grälfare: gör @ub
dr allting möjligt. 9)ien f)uru? 3Diäfte ide, bd fd dr, aUa

menntffor utan dtfftlnab, fälebe§ äfmen be fom ide göra bätt-

ring oå) genom tro öppna fina l)jertan för £erren, blifma

faltga? 9iej, betta more ide gobt, tt) bet more att ftt)rfa

bet onba; od) bet mar ju enbaft £an, tiU fymilfenS mä-

fenbe bet meb urnöbmänbtgljet l)örer att mara gob oå) göra

bet goba, bet loar ju @ub, ben allena gobe, fom odfd aÖena

förmdbbe göra allting. 3)et dr en
fjelfmotfägelfe i ben tanfen,

att någonting onbt ffulte funna göraö af @obf)eten. 93ien

ide mtnbre fjelfmotfdganbe more ben föreftdKningen, att @ub
ffutle till flut genom fin allmaft funna tmtnga alla menntffor

tiU bättring, tt) en bättring, till fymilfen man blefme tmungen

af en tyttre maft, more ide en bättring inför @ub, en bätt-

ring till ltf§. £)d) imodnber man ^drmtb, att @ub bod ide

fan fträngt taget göra allting, om £an ide unber alla för-

^dttanben fan göra mennifforna faltga, fd fmara^ bertill: ett

onbt ting, ett oting, ett ingenting fan ide inför @ub anfeä

^öra till allting, ty I)o§ ^onorn mdfte orben, fdfom mår

grdlfare i testen reban ^ar påmint o§, fattad i fin fulla oå)

egentliga mening.

5)ien ^marutt bemifar fig bå @ubå allömdftiga gob^et i

affeenbe pd falig^etenö tillegnanbe? 23lanb annat beruti —
oc^ bet dr betta mar grälfare f)är fdrffilbt dft)ftar — att @ub
förmår att bringa l^marje menntffa, more l;on än genom ben

nre ffaba ^on tagit af förfmdranbe lefnabélägen oå) tib^om-

tdnbig^eter bragt i famma ftällntng till @ubå rife fomfame-

en till nålsögat, förmdr, fäge mt, att omfiber bringa Ijmarje

nenniffa t ett fdbant läge oå) en fäban finneéförfattntng, att

lon fritt fan beftämma fig för ben l)ögre bragntngen, ^än-

afma fig dt ben tillmöteéfommanbe ndben oå) i bättring oå)

to gd in genom fjelföfmermimtelfen§ port tid @ubå rife. SJien
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fytoilfa oerfyörba omvägar mdfte <£>an tcfe i fäbana fall gå meb

en menniffa, för att bringa fyenne berfyän! <£mru bjupt mäfte

£an ide berrcib förbölja fin gobfyet, fyuru tungt låta fin fyanb

\)\vila öfrcer fyenne! Då) bod, när fyou bd funnit bit £>an

meb fa mt)cfen troget ttelat bringa fyenne, f)ar l)on enbaft

funnit till toalet, titt möjligheten att tuälja @ub i ftället

for toertben, men tcfe reban gjort betta to al. £>on fan ännu

tå förebraga fttt gamla jag framför ett ntytt, förebraga fottet

framför anben. Sugen allmaft tmtngar f>enne titt bet ena

eller anbra, tt) todng roore l)är ide g o b t
f

oå) bet dr @ub

jafom ben allena gobe, fom fyär, på frihetens ^ögfta od)

tmterfta områbe, dr ben allena aHSmäfttge. 9)ten ffontngSlöft

flår £an t fin gobfyet, för att, om menniffan öppnar fig för

bottom, i grunb funna ^ela. £>an böbar, för att göra tef*

roanbe, ocf) förer till fyelioetet, för att föra berut igen.

£erre! beunfa aftt>en på mig fynbare, beioifa på o£ alla

benna bin frdljanbe gobljetS fträngfyet od) "9tyttja fjelf fywab

fatt ©n finner, ©nbaft 2)u mitt fyjerta tDtnner" — uumter

bet t)ett för bin efterföljt i werlbett ocf) för bitt rife i fyim*

melen. $men.
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§ilÄ^}«0dtt titt jsj^fkänw^Aottu

2Hatt$. 21: 33—46.

«£>ercr en annan (tfnetfc: Set toat cn fcuSecnbe, fom ptartte*

rate cn tcingått, ed; fatre cn gättcsgätb beremfrmg; cd) gror' en

preg tertnnc, cd) bugte ett tern, ed) urfe^c (joncm ät uungärtomän;
cd; fcr bott i främmanbc tanb. Sftät nu fhif&iiä tib fom, fante

(ian fina tjcuare HU uungartötnännen, att be ftnlie uppbära fyanö

rruft. S)å tego tinngärtemänncn fa fl tyanä tjenare: ben
o
ene fyut*

flängtc te, ten anlita ttapo be, ben tretje ftenate te. 5(ter länbc

l)an anbra tjenare, flera än te förfta, cd) te gjorte bent fammalebcö.

äWen pä tet ft)la fäntc ^au tid tern fin föti, cd) fate: te j?ola

fyanca fötfpu for min fen. ätten när iringutSmännen fågo fonen,

fate te mcflan fig: tenne är arfuMngen; femma, latcm ofj träpa

(jon em, fa fä un (janS avficetel. £>d) tc tege fajt fyonom, fafiate

fyenom ut ur unn^årben cd) brapo l)onem. 9?är nit unngårbötjerreti

fommer, ffwsfo ffatt l)an a,cra åt fccofa unngärtcmän? ©atc te titt

<£>oncm: ©åfem tflgeiningöinän (fatt ()an tern iUa förlora, cd; ut*

lega fin icingårb at äntra »vingarbéman, fcui ftva l;oncm fruften

t rattan tit. ©a fate Scfuö till tetn: ^anuen 3 oltrig (ä|l i ffrif*

terna: ten ftenen, fom bth^mn.qémännen fcrfoftate, är lcorteu en

fyövnftcn?
s
2(f .perrancin är l?an tetta luorten, cd) är nnterbar för

mara c^cn. ©erfcrc fd^et Saa, eter, att (S^iti< rife ffatt tagaö

ifrån eter cd) icarta gtfiuct ät ett folf, fom get te§ fmft, é)c^

ten fem fallet pa tenna flencn, han jcarter froöfab; men fycnom,

pä ()mi{fen l;an rattet, jtät t;an fönter i jtt)rfen. Dcb nar eneetfie

pteftemc ed; pfyarifecrne t;örte ^anö (tfnclfer, fcvftcto te, att <£>an

talate em tern. JDdj te fefte att gttpa ^onoin, men tättcö för

folfet; tp tet ^efl t)onem rot en prcpt;et.

®et ar, mine at)örare
;
futlfomligt xvfyt, att ett rätt för-

ftåenbe af ®ubö orb tcfe dr möjligt utan U)ib fiban af en

grunblig fielffännebom. 5Jteb ett rätt förftäenbe mene roi bä

tde en l)ela bjupet af ®ubö orb uttömmanbe oc^ ^ela be^ om*

fäng omfattanbe infigt, ti) ert fäban lucre för o§ omöjlig af=

tuen meb affeenbe blott på en enba af ben gubomliga uppen=



234

barelfenä fattningar, ©et år beröm apoftelen läser, att toi på

ttdr nmoaranbe ftdnbpunlt förftå enbaft enbelé, ft^fewfS, od)

enbaft enbelS funne uttala fannmgen, aftoen om m egbe bet

af Staben ingtfna talets, profetians gäfioa. 9)ten rot mene

fydr en fäban infigt, fom, om än ofullfomltg, bod är af famma

natur fom bet gnbomliga Drbetö innefyäll, fä att ben icfe,

fäfom bet fyroårr fä allmänt är fört)ätlaubet meb roår d)rtften*

bomSfunffap, roet någonting t>elt annat än bet, fom luerfltgen

inne$åHei i ben fanning, fom är be£ föremal, oå) i bet orb,

fytoaruti benna fanning är uttalab. @n fäban föroe^iing af

faf är pä bet tjttre lifioetö omräbe icfe möjlig, fä ttiba eljeft alla

t)ttre bettngelfer för orbaförftänbet^ rätta uppfattning förefinnar

;

men fä fnart bet är fråga om ett perfonligt förfyällanbe, ett

orb fyroaruti fyjertat t)ar bel, mäfte man fatta någonting mer,

än blotta orbaförftänbet, om man förmebetft orben ffall fatta

ben rätta faten oå) icfe någonting för benfamma mer eller

minbre främmanbe. SDetta är ocf fä allmänt infebt, att bet

ju bliftt>it ett orbfpräfltgt talefätt att fäga: blo*tt ett l)jertafau

fatta ett fyjerta. 2>eraf följer bä reban meb affeenbe pä en

menniffaö orb, när l)on i bem fyar uttalat fitt inre, att bet

förftäö bättre af ben fom bjupare fänner meb fyenne, än af

en annan, fom, om fyan ocf flarare ffulle fatta orbaförftänbet,

fafnar benna mebfänöla. SÄen gäller nu betta om orb, i

l;tt>ilfa en menniffa uttalar fitt inre för en annan, fä att fäbana

orb icfe utan rofåla inre förutfättningar fyoS ben anbre funna för-

ftdö; l)uru mt)det mera mäfte ide betta gälla om be orb, fom

@ub talar till menniffor? (äller ffulle Ml ®ubs £)rb roara

fäfom ett tal om betta yttre lifroetö förfyällanben, od) ide fna-

rare loara att lifna nub be orb, fom fyafroa fina rötter i men-

niffanö f)(erta oå) äro nttrt)d af fyenneö rotljaö febliga rigt-

ning? 9)ien berför göra ocf f>är bofftaf oå) orbafybetfe minbre

än nägonfin tillfotleft för ett rätt förftäenbe. ©ertitl forbraä

oafroiöligen mebfänSla för bet gubomliga; nten benna,

mine åhörare, uppiuäcfeS ide förmebelft någon tanfenö ljögfhjgt

eller naturfänslanö rörelfe, utan enbaft genom en gruublig

fjelffännebom, oå) bet är berför nu fäge, att ett -ratt förftäenbe

235

af ®ub6 Drb ide är möjligt utan »ib fiban af en gruublig

fjelffännebom. £>d) att mebfänslau för bet gubomliga enbaft

pä benna ti>äg fan upptoädaå, bet fyar fin grunb beruti, att

menniffan är ffapab till ®ub$ afbilb.

9)ien l)uru? Dm förft fjelffännebomen ffall förf)jelpa mig

till att förftä ©ubS Drb, l)tt>ab är bet bå, fom ffall förl)jelpa

mig till fjelffännebom? 2>et är fannt, l)jelp befyöfioer man

bertilf, mebel mäfte amuänbas; fafom af fig fjelf t går bet ide.

SÖäl finneö bet i \)äa loiba roerlben intet föremal, fom rot ftä i

fä nära beröring meb oå) fä ftunbltgen fyafme tillfälle att göra

mt erfarenhet pä, fom meb od) pä of$ fjeifroa. ^emma oå) imta,

i enfambeten ocl) i menntfforö fällffap, roib arbetet od) fyrotian

fyar jag ju mig fjelf meb mig od) fålebeS äfroen ftänbigt till-

fälle att blifroa alltmera befant meb mig fjelf. £>dfä före-

ftälla fig be flefta menniffor, att bet uti betta ftydé ide fan

brifta bem. £roab jag än för öfrigt mä fafna i tunffapömäg,

nog fänner jag mig fjelf i botten, menar man. 9Jlen att betta

ide fär tagas för' fä giftset eller att öfioerbufioub fjelpwte*

bomen är froår att loinna, fan reban en ringa eftertanfe fäga

o|. %Xj att fänna fig fjelf mäfte bod förutfätta, att man fer

fig fjelf. 93!en att fe fig fjelf är ingen lätt faf: betta tärer

o£ förfyätlanbet i froppö»gf)etenö roerib. SklrotS fer jag roté*

ferltgen utan frodrtgfyet min tjttre geftalt, men totU jag fä en

fyelbilb af benfamma od) roill jag fe fjeifroa mitt anfigte, fä

fan betta ffe enbaft meb ttUt)jelp af en fpegel. -2lnnorlunba

fan bet ide toara i afjeenbe pä loär inre menniffa. SÖi fe

n>dl pä omebelbart fatt mt)det af o| fjelfioa, men bet f)ela fe

m icfe, oå) ide bet måfenbtltga, fom gifioer perfonen befe prä-

gel. SRcn juft betta mäfte m fe, för att fänna of* fjelfma,

od) frågan blifioer bä ben, genom l)nulfet mebel betta blifioer

möjligt eller l)toab bet är, fom gör loär inre menniffa famma

tjenft fom fpegeln ben yttre menniffan. Set fwar, fom t)är=

tDib ligger ofe genaft till l)anbö od) fom fäfert reban l)ar före-

fommiV enl)ioar iblanb eber, är betta: ®ubö orb, &m tag

är bet mebel, l)toarigenom un läre fänna ofe fjelftoa. ©et

fmareté riftigljet loilje toi för ingen bel beftrtba, men bebje
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bocf att fa fdfta uppmärffaml)eten på be fmdrigheter bet inne-

[väller. 2Bt fyafm nemltgen reban funnit, att @ub$ Orb od)

iälebeé äfmen ©ubö lag ide fan rätt förftäö utan en meb*

ivineta för bet gubomltga, |l»ttfen förutfätter fjetffämtebom.

Sfall nu @uby lag ånboä mara bet mebel, fom bibringar

c?j fänuebom af o§ ffelfwa, fa ttjcfes bet ide dterftd nägon

annan möjlighet, än bet antaganbet, att @ubö lag reban fa-

fom oförftåbb eder fdfom en blott bofftaf ffulle funna lata

e§ att fänna ofi fjelfma. Mm åter att få tcfe är, bet bemtfar

c§ ide blett antaganbetö egen orimlighet, utan äfmen ben

forgliga erfarenhet, fom lifmet atleftäbe£ erbjuber. St) fyuxu

flor än ofumugheten i @ubo Dti ntd mara ibtanb mm%i*
ffornä, nog fänna be fd trttydet af tagens bofftaf, att, ont ben

fuitbe i od) för fig bibringa bem fjelffännebont, be allefam=

raaitö ffulle fänna ftg fjelfma. 9'iog met ben fom i fyemltgljet

fråntager fin näfta be§ egenbom, att l)an ftjäl, eller ben fom
rörer fin näfta bafom ljufet, att f)au bebrager, eller ben fom
båtar fin brober, att fyan öttffar lifmet af honom, eller ben

fom tillfreböftäller fin oft)ffl)etö begär, att l)an bebrifmer otult,

eller ben fom meb grt)mi)etené uppfimtiugörtfl)et plägar fina

nännafte eller fina unberl)afmanbe, att fyaix ttyranniferar —
men en tjuf, en bebragare, en bräpare,' en horfart, en tyrann är

bod ingen blaub besfa. Sttoartom ffall man finna, att be, trots

allt tnoab be meta meb ftg, bocf för ftg fjelfma äro män af

l)eber, anftéinbtga, mälmtlliga, frtfinnabe menntffor, fom, fd

mtbt pd bem beror, fpriba tfeel trefnab od) gläbje omfrtng ftg.

Set är enbafr beraö arma näfta, beraö beflagliga omgifning,

fom tcfe förmår att uppffatta beras märbe. Då) \)\vm\ ärmäl
iblanb o§, mine älffabe, fom tcfe met meb ftg mdnga fpnber,

otaliga ftynber? Od) bocf, l)uru mången är mäl iblanb of},

fom meb allt l;mab l)an met meb fig fjelf merfligen är en

ftjnbare? Söäl l)afme mt alle en ftörre eller minbre betfält*

nebom af o| fjelfma, alltefterfom mt meb mer eller minbre

troget omfatta lagenö bofftaf — ti) äfmen i ett fäbant om*
tattaube ligger en mälftgttelfe — men fywilti iblanb o£ tya^voa

upptagit en t> c l b 1 1 b af fin geftalt och fät fig fjelfma t an*
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figtet? eller meb anbra orb: hmtlfe fyaftoa fänt fig fjelfma i

fattning od) bermeb blifmit fpnbare inför ©ub? ©ett fomfyar

fomtntt bertill, han affft)r fig fjelf i fitt föttöliga lif, ti) att

mara en fpnbare är en afffymärb fttyggelfe, od) l)an förbannar

fin ftntb, fom gjort honom fd brottölig mot ©nb od) mebmen=

ntffor. Då) när eoangeltuut bd träffar l)auö öra, fd pasfar

bet för \)am hjerta, fdfom läfarett paöfar för ben fjnfe od -1

räbbaren för ben förlorabe. $m förftdr ba, ide pd metenffap=

lighetene, men pd lifmeté fatt, förfoningeits bubffap, forfeté

evangelium, tt) bet motfmarar baus bjerfao ocb anbeo bebor a T

ndb od) rättfärbtghet. Äorteltgcn, l)an förftdr ©ubö orb, ti)

hatt — fänner fig fjelf.

SSRen l)nn\ fom tyan bertill? fyuru funbe ben gubomltga

2s3töiveten anbringa fitt orb honom fdfoni en fpeget, t

hmilfen l)an ficf fe fin inre menntffaå bilb, bd ju hennes orb

fdfom anbeorb ännu tooxo honom otillgängliga od) fdfom en

blott bofftaf ide förmdbbe att framfalla \)ans bilb för h^nom

fjelf. So, JÖiöheten fom ofänb fdfom en manbraube målare,,

fom antingen efter beftäflntng eller pd grunb af eget tillbub

åtager ftg att mala en ta\la, ett menffttg figur, od) fom, febatt

arbetet är färbigt, utbebjer fig af cgaren ett omböme, ide om

fonftnärligheten af fitt arbete, utan om ben perfonené febtiga

beffaffenl)et, ^ilfen afbilbningen föreftäller, för fd mtbt bragen

beftämbt angtfma benfamma. Od) feban bd egaren, utan att

ana oräb, afgifmit bet begärba ombömet, mtfar hon, att taflan

ingenting annat är, än en trogen afbilbiting af mannen fjelf.

@d met ben gubomltga Söt^ten, att för ben till en omebeb=

bar fjelffännebom oförmögna menntffan anbringa @ub3 tag

pd ett fäbant fätt, att ben tjenar henne till en anbltg fpegeL

£on lånar för betta änbamdt btlber ur bet manliga lifmet

od) memttfforö i)ftre förl)dllauben od) fammanftäller beöfa fd,

att be bltfma en dterfpegling af ben enffttbeS febtiga lif od)

inre förl)dtlanbe. Då) ben fd titlrebba fpcgetn anbringar fym

framför l)anö fammete bertgenom, att l)on låter honom fjelf

uttala bomen öfmer ben framftällba bilben, fdfom more ben

en främmanbe, od) feban låter fyonom förftd, att ben är hanö
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egem £>m l)an bd icfe onbffefullt flutcr fitt oga till, få tn=

[trålar t §&at bans inre memtiffaå fetlb, återfaftab frätt bett t

iifnetfen frcttnftaHba fpegeln, od) ttfafä tt)fer ben gubomliga

tagenö bom in i l)an£ fammete, återfaftab af ben bom, fom

l)an fjelf i anlebntng af Itfnelfen uttalat

©et dr flart, att betta förtopp tcfe allttb trdber i bagen

meb jamma flarnet, el)uru ben famta fjelffdnnebomert i bet

toäfenbtltga "allttb fommer till ftåttb efter famma uttöecflingS*

tag. Sifafom jag albrig fan fe ett froppSltgt föremal, l)tr>arfen

min egen fropp eller någonting annat, utan att jag beraf upp*

tager en bttb i mitt öga od) t förra fallet för betta ättbamdl

anwänber en fpegel; få [falt jag tcfe fyetter funna fe min inre

menniffa oå) fauna mig fjelf, utan att i min fjälö öga upp=

taga en bttb, od) betta förmebelft ben gubomltga lagen att*

brtngab fdfont en bitbfpeget. DJIen tcfe fa nu- tänfa, att ben

lifnelfe, i Imtlfen lagen fåfom en btlbfpegel ftålleS för toärt

fammete, nöbmänbigt [fall framftätla$ i ljubeliga orb eller ffrtfna

bofftäftoer. W\
f

tätont of$ blott tt}§na till ben Söt^et, fom

fa gerna närmar fig memtifforS barn meb fina varningar,

rdb od) förmaningar, oå) följer bem, om be ej fjelftoe toifa

bort l)enne, på alla beraö magar i l)anbel od) mattbet, t tyrfett

oå) forffningar, räbflag oå) beflut — fyfcnom till f)enne$ för*

bolba ftdmma, ti) fyon är Itfnelfentaö 9)täftartnna od) gör genom

bem be enfalbiga nrifa för I)immelen. Set roar (%b3 i lifnelfer

talanbe 2Stöl)et, fom forbom lärbe ben mannen att tro, fntutfen

af 3efu8 fjelf ftcf betta erfännanbe tinttneöbörb: "Sannerligen,

3ag haimt tcfe funnit en fdban tro i Serael/' it) l)öfttnb§=

mannen t)abe lärt fig ironi enfalbiga tt)töt)et bertgenom, att

t)an meb larafttgt finne l)abe beträffat fin embetöftätlntng, meb

bet unberorbnanbe od) öfwerorbnanbe ben mebförbe, fåfom ett

©uböorb i lifnelfe, en Ifegel, l)toaruti l)ögre förfydllanben

afbttbabe fig. 9)ien bet är famma gubomltga å'ötöl)et, fom t

alla ttber tärer fina barn ben anbeliga t)uol)ätltttngöfonften att af

litet göra mt)cfet, af bet närmaft ligganbe, obett)bttga bereba ett

förrdb, fom rätfer utöfmer tiben od) buger ännu i emigf)eten,

bd menniffotDiöbeten toartom oftaft tärer att af mtycfet göra

litet eller intet, od) af bet långt ifrån l)opfamtabe förrdbet, be ftora
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jfätterna af toertbeiigt metanbe eller af anbeligbofftaf i ingenf)du=

betfe förmår äftabfomma annat än förgängliga mxt SKett en

toäcfelfe oå) tebning att It)fena till bet bitbfpräf, fom SÖtöfyeten

talar t bet förbolba, gifwa o§ be lifnelfer, fom l)on genom

petiga ©ube mätt 1)ar uttalat t mertben od) framför allt genom

honörn, fom ijelf är o£ gjorb till Söiöfyet af @ub, bet totll

fäga, fom är ben lifetefnmnbe, förfroppöligabe uppenbarelfett

af ®ubö 38t£l)et. St) pättinngas låter fig bocf icfe fann fjelf*

fännebom. Scfe em> §o3 bem, till f)ttnlfa besfa ttfnetjer ome-

betbart martt ftdUba od) fom prt bem uttalas af ben lefmanbe

röften, fyar ben låtit fig pättt>inga$. 2tftt>en beöfe fyaftoa fritt

funnat beftämma fig att mottaga bet tillftrömmanbe tjufet

eller uteftättga betfamma. Södr tetf gifmer t bag ofe bet forg*

tiga profmet på betta fiftnämnba förfyätlaitbe. 38i fe ber men*

ntffor, t)wiffa fanntttgen t lifttetfenö form fommer få nära in

på ttfmet, att be fä till fäganbeö funna taga på l)enne, od)

[)tt>itfa bocf förf)ärba fig beremot. 9)ten innan tr»t närmare

jlärffdbe betfamma, tdtom o^ föra ofe till finneS bet fföna ^rof

på ett motjatt bättre för^dllanbe, fom nri finne t berättelfen

om 9lat^an od) fonung ®at>ib. £>et är en toätfänb f)iftoria,

men mårb att ofta pra§ od) farffilbf nu, fåfom en belåning

af bet ämne, t)toarpd m för benna ftunb |afme fäftat wär

uppmärffam^et.

©at>tb t)abe fattat en brottslig färlef till fin trogne tje*

nare Xlrta^ l)uftru od) beflutit att lata röbja l)onom ur magen,

för att funna fttt)ta fin förbinbel|e meb 33atl)feba. S)en

grt)mma planen blef, e^uru utan att uppenbar lagöftoerträ=

betfe, merfftällb, od) ett dr t)amt förftt)ta, utan att 2>a»ib,

trofö att ben brottslighet t)an mi^te meb fig, berför fjelf mar

en brottsling. 2)elfä nitebom t)abe t)an u>cit af fig fjelf, men

ingen l)etf ännebom, tt) meb attt l)ir>ab ^an nuBte ont ©ubö

tag loar bocf tagen tcfe |anS inre menntffaS fpegel ©et gätlbe

att anbringa ©ubö lag fåfom en faban, om Saotb ännu

jlttlle funna räbbaS. 9)ieb benna uppgift för fina ögon fom*

mer 9£atf)an, en @ubS man od) profet, in till t)onom. Det

loar en uppgift, fom allttb är ftoär, men altrameft gentemot
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en mäftig man, en fonung, fåfom ©aotb. äRenuiffotjena*

ren, om bm ocf båt en profett embetsbrägt, åtager ftg ben

ide, od) ben t @ubS tjenft kftällfamt mälmenanbe, fem icfe

öfmenonnntt fig jjelf inför @ub, icfe t fin anbe blifmtt ruftab

meb na b bertili, gör i alla l)äubel)er flofaft att icfe ttmga föt*

föfet. SRett en @ubs man år muren ben uppgiften, når @ub
fållar fyoftoöl; od) 9catt>ait mar en ©ubs man od) ©itb fånbe

bottom til! ©amb. ^cär Ijatt nu fem in till fonungen, fabe

t)an till bottom: "Set mar tmå mån uti en ftab; ben ene rif,

ben anbre fattig, ©en rife l)abe ganffa mpefet får od) få;

men ben fattige icfe utan ett litet får, tians enbafte, tywitfet

Ijan föpt I)abe, od) itppföbbe bet, att bet uppmärte når l)onom

od) brebmiö l)atiö barn. ©et åt af fyaus bröb od) bracf af

panS bricfefar od) låg i IjanS famn, od) l)au l)öll bet fåfom
en botter. DJcett bå till ben rife mannen fom en gåft, uättbeS

ban icfe taga af fina får od) få till att tillreba något åt bett

gäften, fom till pottorn fommen mar; od) tog ben fattige man=
nenS far, od) rebbe bet till för ben mannen, fom till i)onom

fommen mar." @åban mar ben bttb, fom 9iatt)an meb färger

lånabe ur ©atnbS eget lif måtabe för l)onom. Wim pmar»

ifrån fårger od) brag moro l)emtabe anabe fonungen icfe. ©en
rife mannens ffånbltgt)et tcöbe fig för tymom fåfom en pttre

btftorta i l)ela ben åffabligl)et, i l)milfen en fråmmanbe geftalt

ftår för mår fropps öga. 9Jien når en menniffa, fom fattar

lagen bilblöft fåfom en bofftaf od) fålebes icfe bar en btlb af

ben fpttbare bom bår inom fig fjelf, får i åffåbtig bitb fe fpn=

baren i fin nåfta eller åtminftone menar fig få fe tmnom _
tp f>maö fafförl)ållanbet beträffar, mtjjtager t)ott fig alltför ofta

— bå upptånber tagen bo& fyetttte en elb af briunanbe mrebe

mot nåftan, bmarmeb l)on bocf i fjelfma merfet enbaft bränner

fig fjelf. äörebesfraften bos menntftan ftår nemligen i råttS=

fånslanS tjenft od) till beg förfoganbe od) betta år ett tecfeu

bertili, att ben urfprungligen år beftåinb att mara en råttfår=

bigt)etcnS maft. 9Ren råttsfänSlan utan fjelffännebom år bltttb.

Jpon förftår icfe att rigta mrebesfraften inåt, l)marigenom ben

ffutle upplöfa fig i tårar af en brinnanbe botfätbigfyet od) för=
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»anblaS ttU ett af faftmob, barml)ertigf)et od) menniffofärlef
nttlDt ipianbe lj U0( lttan l)Lnt m^mx bcn „ifit| ()WaTOii)
Den bltfmer en elb, fom förtär fin egare. ©å "förgrpmmabe
ftg ©aiub meb ftot mrebe" mot ben i Itfuetfett onttalabe rife
mannen od) uttalabe i bomen öfmer l)onom, utan att meta
bet bomen ofmer fig fjelf. »@d fanut fom ^erren lefmer", fabe

ti 11 mmmx åt b * beitö bm
> f0»1 Mia W»«"!

ZT-Jf™ 5 1l'nbe" fötBItnbabt, mar bocf ©aoibs l)jerta
t<fe fotf,arbabt. m profeten, afftöjanbe bilben, låt ben g„=
bomltga lagens lanningsljtrs från btlbfpegeln Ipfa emotbonom,
a ttafrabe betta bm öga, tp bet fanns ännu ber någonting,|m rm meb Jjufet teflägtabt; bak fåg fin btlb, kan fånbe

fig fjelf od; betanbe fm fpnb od) fabe: "3ag l)afmer fpnbat mot
Quten

. ©cp |a gtcf t)an tn i ben bättring inför @ub, af
l)mtlten f)ans 51:ffa pfalm l)ar bltfmit ben emeribchga mimtes=
gafman itll @ubs förfamlmg.

mm betta ©aoibs finne, fom oaftabt fin fmåra förbunf=
Ung af ipnben ännu år fånSligt för fattningens ljuS till fjelf*
tamtebom, aterftttne mi icfe bog be jubiffe' älbfte od) öfmerfte
prelfer, fom i mår te,rt omtalas. Od) bod förepålleS ben till

Ijelffannebom förpjelpanbe fattningen äfmen för bem i en lif*
ttelfe, fom mtsferligen år mera ftorartab od) omfattanbe, men
berfor tcfe minbre perfonligt träffanbe od) ur beraS eget Hf
od) förballanbe tagen. Slfmen be bringas till ett bomflut
j&wart be i fjelfma merfet uttala fin egen bom, od) äfmen för
bem afflöjas btlben i rätta ögoubltcfet, få att be uppenbart
meta, att Itfnelfen gäUer bem fjelfma. Od) till allt betta —
bar talar ©en, fom i fanning är mer ån en profet, m be
bet oaftabt förblifma i fin fpnb, icfe fåuua fig fjelfma, icfe
forfta @ubs Orb, bet år tecfen till uppfåtlig förbärbelfe mot
fanmngen. Od) för benna får menniffan fjelf bära anfmaret-
bett fom tcfe mill fe, fan ej tmtngaS bertili. @ub8 allmaft
bar gjort fttt merf till menntffans loiitnanbe, när pan få till
mtba öfmermunnit aOa be fmårigbeter, fom ben ena etter anbra
menniffans fårfftlba lefnabsftällning mebförer, att ben enfftlbe
fan oförptnbrab af besfa fritt utmälja eUer förfafta @ubs Orb
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nära od) giett m ännu faftare

ide fre
annorlunba an ber gettom a

c„bffan§ matt. Set ar a wx T«l
tiQ bmen

fö^atbetfe o*,«ntmet la bett ettegtt J
^ ffoten ide ferfta; o* «^«™$ Jt!an flf bet fan*

fMen ide förnumna. ^1«J
a» °

aUmat fBv
.enabe a

ningSorb, fem «eb Hjjjg bom.
^ ^

^en Ätbrt enia^atet mot bet gnbon,

tätmebom hit ba ung, Itegia
^efterne oeb

farffeerne t»^ 0'^^^^, enbaft men-

att gripa £enom. 3*
1?«»"?J ^ rä bbeö

niffofrnftan W em for o nbUdet h©a
^

f6t feltet ^^$J^L* LTanttittsette^ettfearattbe

gjten ben ehjdltga atgotene, y
. \ » s at t

*• bem framtatlabe, mar reban |^ ^
grnnben ingentetg - » ^^ utcm åfmen

»äg, fom ide blott be
bfi bnnat . St) ftn«om

fjelfwa tnnebaM at uwe '
e" . .-„ tt en aärbeög»^U

?

l«nterat en «« a b

«J
,«« « . ^^

beromfrtng oc\ gråfmtt.

en^ i ^ ^ g

bcrinne, g ett falebet «Ut , ^ orbnabt ,

if«ätta«be. S^^ÄJJ^Jl iorgfäUiga

»ar b™ äfmen betantt att litja t J ^ m
ffctfel. $«« tttlegbe ben m a ^ ^
efter att falnnba bafma ^^L^^e l.U 2B*

tr»ggat fitt mer! f»^« * J^^, nf profeten

finne att ^erren anfln an fajj «M
^J?^ @ub

SÄÄ CÄ5t giWt bet allt, fem
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n?ar ttöbigt for att bet flulle bära be äbla frufterna af en bot*

färbtg frontset. £an fftlbrar nribare, fyuru herren ©ub, febern

.span gejtom besfa om £anö omebelbara närmaro mittnanbe

gentingar upprättat fitt rtfe t SéracI, bragtt ttHbafa fttta ut*

omorbentltga maftnppenbarelfer oel) mäntat att nu foifet, t

fraft af allt t)iuab ^an gjort for betfamma, ffiifte utbilbaö till ett

roerfltgt @ubö folf unber lebning af bomarc, prefter od) fommgar,

tom ä ®ubö »ägnar fått ftg befe loarb anförtrobb. 9Äcn

fnart wtfabe bet ftg, att beefe nungärben^ toäftare tcfe mer för

buöbonbenö räfntng n)årbabe fyano egenbom, utan förgatänbe

ära ocf) pltgt föfte att fjelfioe fatta ftg i beftttntng beraf. St)

^öront än nnbare lifnclfenö orb: 3tär nu fruftenö ttb tom,

fänbe l)an ftna tjeuare till nnngärbåmännen, att be

ifulle uppbära fyanä fruft. Uppenbarligen betecfnaö t)är=

meb ben tib, bä herren begi)ttte att fänba fina profeter titt

Serael, tt) profeterna tooro ^ané trotjenare od) utomorbentliga

fänbebub till fitt folf. 9)ten nu begpnte od nungarbömänneng

merfliga ftällning til! t^uöbonben tomma t bagen. S)a to g o

tt)ingärb^männen fatt pä ^aitö tjeuare, l)eter bet, oc^

ben ene ^ubftängbe be, ben anbra f lo 30 be tl)jät, ben

trebje ftenabe be, eller böbabe reban pä längt fydtl. SDten

bet loar fäfom funbe ^erren allbeleö tcfe förftä möjligheten

af en fäban trolööl)et, fom ben man betotfabc ^onom, od)

fäfom t)oppabeö ^an ännu i bet tängfta en föränbring till bet

bättre. St) ater fänbe fyuöbonben anbra tjeuare, flere

än be förfta; oc\) be gjorbe bem fammalebes. 9)ten

tro od) t)eber funna tcfe ^atia
f

l)uru längt nebrig ffamlöc^et

fan gä; od) £erren @nb bennfar ftg berför oeffä, menffltgt

att tala, fäfom ttore $an enfalbig gentemot menntfforö

onbffa. St) pä bet ftfta fänbe l)an till bem fin fon

ocb fabe: be ffola l)aftoa förfin för min fon. 93ien be,

fom en gäng l)afn>a beträbt brottöltgt)eteng bana, mäfte, fofta

bwab bet ttriH, ga fram pä benfamma, fä tr»iba be tcfe totlja

fyelt od) fallet brt)ta meb fitt gamla lif od) toväfenbe od) toänba

om oå) beträba en allbelee ut) toäg. 3låx ttnngärbSmännen

fago fetten, fabe be mellan ftg: benne är arfwingen;
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tömmer, låter of§ bråpa pottorn, få fä un fcatte arf=

mebel £>cb be togo f aft ^onom, faftabe pottorn ut

ur- mingårben ocb br«»o Ijonom. Jpärmeb antpbbe Sefus,

att begfe SJtaett mättare, fom nu ftobo gentemot ftmpm, i

fina famioeten bocf b,abe en Ijemttg cd) ofrimiutg ofwertugetfe

beröm, att Sefug Joerttigen more SDteejiaé, ungefär fä, fom 3c=

fefe bröber, utan att tiUftå bet för fig fjelfma, trobbe på Sofefö

brömar, bå be mib åfnnen af pottorn fabe titt fjmaranbm:

"®e, brömaren tömmer t?är; få tömmen nu cd) låtom ofe

flå \oxmn iföäl, få får man fe f,mab |on8 brömar oro".

£abe brööertta ide i I)emltgf>et trott på Sofefö brömar, fa |abe

be ju allbeleg icfe beljöft tillgripa ett få förffräcfligt mebel,

för att göra bem ont intet. £>dj ttfafå, l)aöe icfe öfroettpgetfeu

om Sefu megfiagmätbigtiet påtmingat ftg Subarneg öfmerftepre=

fter, ftriftlärbe oct) älbfie i fornt af en entoté fruftan att ben bocf

tnånbe mta en famting, få babe be ju aUbeleS icfe bepft m-

berlågga fafen genom Sefu unbanröbjanbe, bä £an fjelf olbrtg

på mtnfta toi§ fotte göra fin mätbigbet gätlanbe i bet pttre

gentemot be mertbgltga od) aubeliga mafttnnebafioarne i

Skrået. ,, .

•

©åöant mat ttfnelfeng innebott. Dmifefänneltgt framgtd

beraf, t)toab bet mar fom |mbrobe bet jubtffå fotfetg lebare

fåfom fåbana eller å embeteté mägnar att erfänna ©briftug.

©et mar ben egna förbeten, äran od) maftftällningen, fom be

— od) måf)ånba en od) annan iblanb bem meb en Wtfj perfonltg

cegennptta — förätffat ftg uti od) bet änba ber^än^ att allt

fymab fom ftob t en inre motfoté bertttl, om bet ocffå icfe po

minfta fått gjorbe bem intrång i bet pttre, bocf för ingen bet

funbe upptagas eng till en allmarttg pröfning. ftt brpta

icfe meb fttt entbete, tu betta mar bocf en utfprungligen gu=

bomlig anorbning, men meb ben fjelfmiffbet, fom fatt fig in

i embetgftåöningen, mar ounbgångligen nöbmänbigt för bem,

om be ffutte funna erfänna ©t)riftn>3. 2)cen betta åter babe

marit att brpto icfe blott meb fjelfwtffa tpcfen od) töntar af

betag egen uppfinning, utan meb en åffåbning od) lifsrtgtning,

fom gått i arf från fäber titt barn od) från företråbare i em=
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betet ttll eftertråbare tibebmarfmen igenom od) fålunba »unnit
en oerhört ftprfa. Öd) inför en fåban uppgift' måfte mt tbåg=
fommo mar gråtfareg orb om ben rtfeg ingåenbe i @ubg rife:

"för menniffor år bet omöjligt". SKen ^afma be bå icfe en
gttttg urfaft, når be icfe erfånbe (Sl)riftu§? tp att be böbabe
.ponom, när be icfe funbe erfänna ^onont för (Sbnftug od)

änbocf icfe funbe frigöra fig från en pinfam fruftan att £an
mo re SbrtftuS — beröm tole mt icfe; betta mar en nöb=
mänbigbet för bem. 9cej, be l)afma ingen urfäft, tp för @ub
år allting möjligt; od) bjtrtt |>an brufabe benna fin alla fmå=
rtgbeter öfmerminnanbe maft titt att göra uppgiften möjlig
od) lätt åfmen för bem, få att be f unnat om be blott melat,
berpå gifmer beta mår tejrt ett flåenbe bemis. tro be icfe

bragte berl)än, att på benna Sefu fråga: 9cår nu mingårbg»
[)erren fomnter, fjioab ffall f)an göra åt mingårb8=
månne it? nöbgag gifma .pottorn bet för bem fjetfma få binbanbe
fmaret: feåfont illgerninggmån f f att ban bem illa för*
göra, ocb utlega fin nmtgårö åt anbra uungårbgntån,
fom gifma fyonom fruften i rätt ttb? £>d) bltfma be

icfe meb orb ur ben ©frift, b^art be berömbe fig att mara
mäftare, oentotfågligen öfmerbemifabe beröm, att Sgraele måf=
tare ffutte titt äHegfiag fontma att intaga jnft ben ftåttning,

fom be nu intogo titt Sefug? .pafmen 3 albrig tåft i

ffrifterna frågar bem Sefns, fåfom more $an förunbrab öfmer

öerag tåtbo ofunnigbet: ben f t enen, fom bpgg!uitggmån=
nen förfoffabe, år morben en börnften? Slf ^erranom
år ban betta morben, ocb är unberbar för måraögon.

Sa, be babe funnat fånna ©brtftug od) förftå ©friften,

om be blott melat mottaga fnnniitgetts ljug till fjetffånuebom.

"ätt be icfe eng mib ett ttttfätle fåbant fom betta gjorbe bet

bet mar fruften af berao lifs fpnb i förening meb en nt) för=

i)ärbelfe af berag mttja. Dri) öfmer ben jörb, fom bär en få

ottb fruft, fomnter bå öbelaggelfeng länge förbröjba, men fäfert

inträffanbe bom: Serföre fäger Sag eber, att @ubö rife

ifall tagas ifrån eber ocl) marba gifmet åt ett folt,

i o ut gör befS fruft.
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SBi mete alle, btjte åhörare, fyuru benna bom f)ar gått

t fuHborbatt på bet utmalba fottet. Set tyat i filta oet»

bötba Itbanben, fin tåwgwariga förfftngring, fttt inre armob

warit ett nnttnesbörb för folien l)toab bet är att ^afir-a Ht
@ubö rife od) ide mer H»a bet. £>d) bod är ben nttftning

be lifeit ide en afgjorb. (Sbjiftuö f>ar mål enligt (äfaiaö' för*

utfägetfe (@f. 8: 14) blifmtt en ftöteften för Ssrael od) betsar

frosfat fig uppå £onom; tt) ben f ont faller på benna fte=

nen, l)an marber froåfab, fägerSefuS t mara tertorb. 9)ten

ben'frosfabc fan ännu fjelaö od) ben fallne uträttas. 9)cen

bet gtfmeé en annan ratftntng af @ubö rtfe, fmärare än ben,

fora Sötad en gäng f)ar libit. Då) ben (fatt htabfo bet folf,

fora i od) raeb evangelium unbfätt &m rife ide fafom en

Uttre förebitbtig ©uböftat, utan fåfom fjetfma bimtarnaö rife,

fåfom en ©ubötjenft i Slnben od) fattningen od) bod ide bunt

SlnbenS bintmdffa frufter. Utär ben af £errenö tätamob fa

länge förbröjba bomett öfmer bet fotfet utbrpter, ba ffall ingen

upprättelfe mer mara möjlig, tö (Sbrtffuä od) £ans rtfe ffaQ

bä ide mara ben bmilanbe f)örnftenen, öfmer bmitten menntffor

falla utan ben frän bet bjmmelsböga ©ubéberget nebftortanbe

toppfteneu, l)maront ©antel talat, {om ftär alla merlbens rtfen

i jpillror. Dd) t)ärom fager mar grälfare: ben, på fjmilfen

ban faller, bottom ftär ban fönber t ftbefen. —
9tu till ftft, mtne älffabe, en fort tillämpning af mar

grätfareé tifnelfe pä o§ fjelfma. Söt äre od, bmar för fig,

mingärbSmän i en mingärb, fom ttubörér herren mar @ub

SSår egen perfon meb fropp od) fjäl, ide mtnbre an mar merf=

ningsfreté, mär enfftlba eller offentliga falletfe, är ben mingärb,

bmilfen herren genom fin näbö mälgerntngar bar inhägnat

od; i bwittett £an infatt 0(3 till arbetare, gör £anö räfning

od) efter jjpans »ttja bafme mt att brufa benfantma. SS ar

nwttjaube rätt är f>elt od) bätlet beroenbe af £ans tmgfta eganbe

rätt. (ärfämte mi bä benna @ubö rätt till ofe? Dcb efter

^milfen förpligtelfeé mättftod erfänne mi ben? sJtär ImSbonben

fiidar fina bub od) påmimtelfer, äro be of» färfomna eller be=

fmärtiga? ©e mt„pä bet allmänna förbåtlanbet i mertben, fa
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finne mi, att ber alltmera griper omfring fig ett tänfefätt,

fom leber ide blott titt förfummelfe af ptigten mot mingårbens

£erre, utan tia förnefelfe af $ano forbrtngars bel)örtgbet eller

bef)öfltgbeteit af beraö uppfpllanbe. Alltmera allmän btifmer

boS bet ftora jjtrtalet af arbetareua ben äftgten, att befjelfme

äro egare till mingårben eller ätmtnftone ttbggt funna taga ben

i befittntng för egen räfning. 9)cau mäntar ide mera #n8 =

bonben» äterfomjt od) fruftar ide en ftnnbanbe rebogötelf e

inför ^onom od) bltftDer fä allt bjerfmare i fina tilltag. 3
mänga bjettan od) fretfar är man reban mäl förtrogen meb
ben gamla löjen till uppror mot herren od) |)ana Saucbe
"Sätom of» fönberflita beraä bojor od) fafta beraå banb ifrån

ofj". grått betta pligtförgätna, upproriffa finnelag od) banblingé=

fätt måfte mi t grunb lösgöra of» od) fyntla ben Sjme, fom

betrott ofj att mara arbetare i .pang mingärb. ©nbaft få

ffole mi unbgå ben fruttansmärba ftraffbomen öfmer c af=

fåtltga, bmttfcntde länge ffall uteblifma, tu fnart^ffall ipans

lorebe brinna. SSJiett att bnlla Jperren, bet är att gifma

-Öonom bättrtugen», tron§ od) ben tjenanbe färlefenö frufter.

Sen jorb, fom frambringar fåbana frufter, ffall af 3

mälfignelje. £)d) fä länge," @ub§ rife ännu ide blifmit taget

ifrån of», ffall jorben fåfom af fig fjelf frambringa beöfa äbla

frufter, om mi blott fåfom trogne arbetare obla tyenne ^t

@ub8 räfning od) efter ^)an§ ©on8 eoangelium. ©erom må
mi minnlägga of» meb all flit, tåligt bibanbe morgonregnet od)

aftonregnet af bimmelen od) maffamt berebanbe of» tiU genens

återfomft. @tf 0% o |)erre! berttll frafi af bitt orb, tro till

bin nåb od) trot)et i bin tjenft, för bin barmfyerttgbetS ffull!

Slmen.
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Sttattf. 24; i— 14.

©i fom SefuS ut cd) gi< ifrån templet, c* $a»3 lärjungar

anigo tid «£>onom, för att mifa £onom templets fc^ggnaber, £>å

i*abe SefuÖ titt bem: (gen 3 tefc allt betta? Sannerligen !%t
^sag eber: l)är flat! icfe låtag (ten uppå ften, fom icfe neber&ruten

n\uber. £)d) när t)an fatt på oljofcerget, $ingo #ané lärjungar tttX

£onom afftbeS, cd) fr.be: ®8g cjj, nar betta (fall fff, e* tyvab roat*

ber tednet för bin tiftförarnelfe od) roerlbenö änba? ©å fivarabe

3efu$, od) fabe tid bein: (Ser titt, att ingen förförer eber. månge

ffola fomma i mitt namn, od) fäga: 3ag är E&rifiuö; cd) ffola

förföra många. 3 (lolen fa fyöra örlig od) rufte om övlig; lertid,

att 3 ide biiftfttt förffräefte; tt) allt betta måfte ffe; men bet är

anbå ide änbeu. £t) folf ftott refa ftg upp emot folf, cd) rife mot

rife; od) bet ffafl marba l)ungcr«ncb od) förfelet cd) jorbbäfningat

inångenftäbeS. fflteb allt betta ppaö mebermöbon fregr/nna*. ©å
ffola be öncerantioarba eber till att plågad cd) ffola bväpa eber;

cdj 3 ffclen roärba tjatobe af afla folf, för mitt namnö ffufl. SDdj

ba ffola månge förargad, od) ferråba fyroaranbra, cd) fyato ^t*Ar»

anbra: £)d) månge falffe prop&eter ffola uppfomma, od) förföra

många. £)d) efter onbffau får öficerfyauben, roarber färlefcn i många

förfolnab. élen ben fom flår faft intill änban, l)an ffafl tvärt a

folig. £)d) betta ettaugetium om rifet ff alt roatba prebifabt i l)ela

iverlben, till tvittneobörb för alla folf; cd) bå ffafl Kuben fomma.

£erren f)abe nr)f3 aflagt ett t)ögt mittne§börb emot bert

förberfmabe tro od) gubaftigf)ef, fom på ben ttben fyerrffabe t

Sarael od) förbltnbabe be altraflefta meblemmar af betta folf,

få att be tcfe fimbe ga till ftg fjelfma od) Lära ftg borna

rätt om ftg od) fin famtib. SBdl fyabe t förftone Sofyanneä

©öparenö prebtfan uppffafat finnena ur beras flummet od) mdnbt

bem t)cm till förbiban af bet nt)a, fom fomma ffuöe, od) febern

mera fetten fjelf framfailat mäfttga rörelfer i folfet genom

fitt evangelium om bet annalfanbe rifet; men emeban be all-
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raflefta äfroen iblanb bem, fom ganffa uppinärffamt tyfcnat tiB

ben förfunnabe fattningen ocf) till en tib merfltgeu fröjbat ftg

i befe ffen
;

bod tcfe metat fläppa fina gamla, ffautfattabe me*
ningar od) be inrotabe mentttffoldrorrta, tcfe metat nppgifma
Det fiags mönfterbtlb af ffrtfttolfning od) fromtyetSöftttng, fom
fartfeer od) ffttftlärbe framftdtlbe för bem, tcfe melat btifroa

få "eitfibtge", att be tnfett omöjligheten att pa en gdttg tydda

ftg till fatifeernafrtättfefdtt od) lefnabemäg od) till ben mag,

fom profeten från SRajatefy anmifabe — emeban be fdlunba

fortfaranbe faftpllo bet egna, menffltgt fonftgjorba od) tcfe t

fina fyjertan od)- finnen berebbe rum för fytmmelrifetS fannin*

gar, få att beSfa fyoS bem funnat fld rot od) ombilba bera^

tanfefatt od) lefnabörtgtning, juft berför funbe be tcfe l)tnna

fram till fmlöningen, fom Sefuö ©l)rtftuö bjöb bem. St)

benna frälsning fan ingen anamma utan i od) genom ben

fattning l)an i fitt f)jerta upptager, od) om jag albrig få mr)cfet

lärbe menniffonta, att 6t)riftuö f)ar fullgjort allt od) att men-

niffan ingenting fan göra fdfom af fig fjelf i fitt faltgl)etefaf
r

utan ettbaft t)ar att tro od) mottaga ben tiHbjubna ndbett,

men jag uppmanabe till benna tro, betta mottaganbe ntait att

göra affeenbe pd l)urmotba f anntngeu merfltgen upptoge^

i bjertat, få att tron funbe bliftoa en tro t fanntngenö fraft,

få upprattabe jag meb all min troöprebtfan enbaft ett förftdbb

egeitrattfärbtgbet od) ttllffrefioe menntffan en förmåga att af

ftg fjelf tro od) fatta bett ttllbjubita frälsningen, fymilfen t)on tcfe

eget ocfe ide fan ega. Od) meb en pd fåban »dg tillfommen

tro ffola mennifforna albrig funna lära att böma rätt om eget

eller attbraö fjälsttllftditb, albrig lära att förftd fin tib oct)

tibené tecfen. ©e ffola efter en menffltg beräfitiitg^grunb

böma om anbeligt arbete, od) bröma om h)fattbe fegrar för

Ö5ubö rife ber ännu ingenting bttfroit munnet oct) fattffe tn=

genting fommer att irumtaö. Od) ide uttberltgt, att be få

fafunnigt böma, ti) be l)afioa bd ide i ftg fjetftoa lärt ftg att

fftlja mellan ffeu ocb mdfenbe, mellan bet för ögonen är od)

l)jertato beffaffenl)et Senna oförmåga unbtäber reban af na^

turen ben fallna menniffan, oå) är reban fdfom ett naturligt
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Itjtc ett af be fwdrafte l)tnbren for fyenne att femma till upp=

rdttelfe, emeban bet l)inbrar |enne från att tomma till ben

fjelffdnnebem oå) £>ptfdrbig|et, Ijmarifrdn fyenneö upprättelfe

mdfte utgå pd} taga fin början. SDien i bubbelt matt l)in--

berlig bttfmer bettna oförmåga, bd en förmänb tro, en anbelöö

anbltgfyet tillfommer. ©ä mm nn förl)ällanbet fyes fartfeer

od) jfriftiärbe pd (Jfyrifii ttb od) l)oö bet ftora flertalet af bet

jubtffa fottet, fom, famibt bet fyabe xägot nit om @ub, någon

omforg om ©ubö la!, flöt fig till bebja anbeltga tongtfmare

t SeraeL ©fulle bet fyetr funna tomma till ndgbn rdttffaffenö

bättring, fd mdfte allraförft frdn menniffornas ögon borttagas

ben binbel, fymarmeb en på menniffoldror oå) mennifforoerf

grnnbab, utdtroänb frontset ombanb bem; ben mdfte blottas t

fin tomhet, benna ffnjmtaftiga gubaftigfyet, fom ffytbe bet upp*

bldfta, fäfängliga, girtga, orena, fydmnbhjftna fyjertat nnber ide

blott en borgerlig Srbalett, utan till od) mcb en anbtig fromljéis

ftäber. Ocffd finne n>i att ferien nnber fin läraremerffamfyet

på jorben efomoftaft befäntpabe ben öfmerl)anbtaganbe fttymU

aftigl)eteu od) falffa gubötjenften, oå) fdrffilbt od att bet fifta

tal iJpan l)ötl till menigheten i Serufatemö tempel mar ett t)ögt

mittneöbörb emot beöfa. SKen ide nu mera mitt na be |>an

blott beremot genom fitt gripanbe merop öfmer fartfeer od)

ffrtftlärbe: £an förutfabe dfwen ft)ttbamättetö rdganbe, blob=

jfulbernaö fyopanbe, bomarnaä utbri)tanbe od) fyelgebomens for*

öbanbe. ©c, fabe |>an, ebert t)u8 ffall eber lemnaö öbe.

Sen ofattliga fifybböioaft, fom lagrat fig i templet, fd länge bet

marit ben i)elgebom, ber Säraete folf fyaft att natfas fin @ub,

ffulle öfmergtfma betfamma; feban folfet i framl)ärbanbe oboU

färbigl)et öfmergifmtt fin @ub, mdfte ocf @ub i fin orbning

Sfieergifma bet tempel £an ^aft blanb betta folf oå) templet

fjetft falla i öbeömäl. spä betta ommättba fätt dtmtnftone

ffulle @ub ^etga fig pd fitt folf oå) fyelga fitt namn pd bet

tempel, ber £an fyaft betta namnets boning pd jorben. gettet

mdfte förffingraö oå) templet förftöraö, feban (Sfyrtftuö mtfit

ifrdn bem, od) ndgon äterftätlelfe funbe ide inträffa, förrän

•pan dterfommit oå) i fin dterfomft blifmit ty)Dab fom Äonung.
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©dbcur »ar/«M egen ^gttbliga förfäfran, bd #an för

ftfta gängen t ]tna fottöbagar lemnabe templet ©e, fabe £an,
ebert l)ud ffall eber temuas öbe. £ l} ^ a g fager eber:
efter benna tiben {fölen 3 icte ie 9Jiig, till befö 3
marben fäganbe: »filftgnab bare £an, fom fommer t

£erjran8 namn. SReb beöfei orb lemnabe SefuSljelgebemen,

för att icfe mer beträba benfaunua.

«tt nu en fdban förutfägelfe ffuUe bafroa gjort ett

bjupt od) toaraftigt tntrt)cf pd bem fom äfyprbe benfamma,
funne toi tcfe^antaga. Alltför mi)cfet ftob ben i ftrib mot bet

fom för ögonen mar, för att ben ffulle gripa meuntffpr fom
l)elt 0^ l)dl(et \to^o nnber ben finliga förnimmetfene mäibe,

alltför bjupt fdrabe ben ftoltl)eien fyoö bem, fom-pd föttoligt

fätt omfattabe @uDy löften od) berömbe fig af @ub3 fyelgebom,

för att ben ffulle af bem fyafroa blifioit trobb. DJlen ide nog

bermeb. ©et loar ]u?drt nog för .perrenö egna lärjungar att

t fin öfmertpgelfe funna inrymma en förutfägelfe, fom fd litet

l)abe fanuolifl)eteu för fig od) fom be^utom mar fd pdfoftaaxbe

för: Söraelitenö fofterlanböfänfta. ©et mar tmtfmelöutan en

önffan att funna afpruta ndgot af 5)täftareno orb, fom rörbe

fig f)Oö lärjungarne, bd be nu, när Sefuö, fdfom xoi i mar

te^t l)öre, fom ut ur templet oel) gicf berifrdn, gtngo

till ippnem för att mtfa ^ouom templets b^ggnaber.

9tog ^abe SRaftofeen fett beöfa bt)ggnaber fa mäl fom be, men

pd barnsligt fätt tänfte be, att £an bod möjligen, upptagen

af pga, inre oc^ anbeltga föremal, fdfom be ftäbfe funno $0*

nom, funbe fyafma öfmerfett benna bpggnabö ntomorbentliga

ftorlef od) faft^et od) bertgenom förbtfett bet ofannolifa bert,

att ben inom fort ffulle blifma förfört). Cd) befeutom, buru

gerna föfer ide menniffan en fintig ro i beunbran af naturen*

eller fenftenS merf, ^uru gerna unbanbrager l)on fig ide ber*

igenom tanten pd förgängelfenö närhet od) pd emtgl)etenö all=

roar? 3 fattning, m l)afme ide fmdrt att af egen erfarenhet

fatta ^uru lärjungarne moro finnabe, när be fabe till 3)id*

ftaren: ©e, b^rubana ftenar oel) l)ttrubana bpggnaber

betta dr! £>dfä mar ^är autebtting till beunbran för ben,
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fom öfmerfyttfmub fan beunbranbe ftanna mib menniffomerf.

Söt funne göra c$ en forcftviUntUvj om t)rotifet fterartabt ax-

bete 3erufalem3temptet marit af be fftlbrtngar ben meb för=

ftörmgen famtibtge ^tftcrtef¥riftt>arett 3ofeplju3 gifmer. "©et

mar ett merf, fager t)an blanb annat, "fom af allt l)mab tot

fett eller l)ört omtalas mar bet meft utomorbentliga t affeenbe

på fonft, ftorlef, praft cct) mörbnaböbjubanbe utfeenbe." Dm
bef; faftt)et gifmer of$ fjattS berättetfe en föreftälluing, nar ben

formdier, t)xutt£a anfträngntngar bet foftabe be betägranbe 9to=

ntarena att bemäftiga fig betfamma. "®å arbetabe t fe,r fyela

bågar ben ftärfafte murbrädare oafbrutet mot muren på ben

inre tempelgårben utan att funna någonting uträtta. 3)tu*

rarnaö fafta btyggnab motftob fymarje anftrdngntng, od) enbaft

"meb öutfdgttga möbor" lt)cfabeö bet be betagranbe att unber-

gräfma portenö grunbftenar. £)d) till fjelfma temptetö praft-

futlfyet funne mi blanb annat fluta beraf, att Situö, bå fyan

omfiber funbe tntrdba t be§ allrafjeltgafte, pttrabe att l)an fann

bet "miba öfmerträjfanbe fttt rtyfte." — ©et mar nu, fdfom

babe lärjungarne metat jaga fin SJiäftare: fyar bu mät betänft,

buru mt)cfen fonft od) foftnab od) arbete J)är blifmit nebtagba?

dr bctta bod icfe ett merf, fom t bet längfta mdfte trotfa bdbe

tibenö od) menntffofyanbens förftöring? 9)ten förgäfmeö f)abe

De boppate att utmerfa en mtlbring af ben ofycföbdbanbe för-

utfägelfeit genom att fäfta 9}?äftarenö blid pd bet ftorartabe

arbetet; obemefltgt ftabfäfter £>an fttt reban uttalabe orb, ja,

ull-od) meb ffärper bet, od) raggar bermib få litet tillbafaför

tttfdgetfert af bet fom för ögonen dr, att <<pan tmärtom upp=

manar fina lärjungar att fatta beitna rätt ffarpt i ftgte. ©en
3 icfe allt betta? Sannerligen fager 3ag eber: f)är

ifall icfe låtaé f f en uppa f ten, fom icfe neberbru=

ten marber. ©etta mar icfe att mefligt ffona be natur=

liga fänflorna, men bet mar att meb ben barmfyertigfyet, fom

oaflätligt fyar fanntngen i ftgte, fyafroa bet bldnbmerf od) bota

ben ftynformdttbntng, fom bet finttgt ftora od) fföna få tdtt

framfallar dfmen fyo§ famtingSdlffdnbe menniffor. Od) lila

ffonhtgélöS är ^errettä Slnbe aftttb fyoä be menniffor, fom ftd
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unber JpanS foftran, när be af menffttga ftormerf od) fonft*

merf låta fig förlebao till ett falfft ftiliaftäeitbe od) fyroikmbe

t bet timliga. ,<pan fparar ide pd unbermieming od) inre be*

ftraffning eller, om be ide beraf lata fig rätta*, på tnftan

genom t)ttre libanben od) fmärtfamma erfarenheter, fom lära

bem att af ben merlbeliga fyärltgfyeten ide en enba (ten blifmer

qmar pd ben anbra, fom ide marber ueberbruten. SKeri fyafroa

bå ide alla menniffor af fig jjelfma funffap. fydrom? meta be

ide, att allt fyroab be göra är förgängligt fdfom be fjelfma

od) ben mertb, f)mari be lefma? Sa] be meta bet, men bemifa

bod genom fyela fttt fatt alt tdnia od) lefma od) umgås
meb bet jorbtffa, att be ide ftå unber i ut ri) c f af bmab be

meta i betta fydnfeenbe, att bet ide är en n är maran be,

utan en aflägten fanning för bem, fä aftägfen, att ben ide

fan utpfma ett merfltgt tnfltytanbe pd bem. ©erfor blifmer

od en mälbefant fanning fdfom nt), när ben tömmer of; få

nära, att mi erfara intrpd af benfamma, od) bet är juft pd

betta ben gamla fanuingenö förupanbe för o£ genom menliga

intrt)d af fyenne, fom all roigt ligger. 9)ien fyroab nu fdrfftlbt

beträffar förutfägelfen om templets förftöring, få mar ben för

lärjungarne en nt) fanning ide blott genom bet lefmanbe tn=

trtyd ben nu gaf bem om förgängltgl)eten af allt bmab i merU

ben är, utan nt) rent af i fytfiortfft affeenbe, oerl)örbt ut). St)

uppenbart mar att temptetö förftöring, bå ben i en uttrt)dlig

förutfägelfe fram^öllö af herren, mdfte mara en fdrfftlb tillbra=

getfe, ide fammanfallanbe meb ben allmänna unbergdngen af

ben närmaranbe mertben, utan inträffanbe ännu unber giftörten*

fortgdenbe utmedling, od) betta mar något fom ide förut Ijabe

ingått i beraö föreftältntngar. 9)ten d anbra fiban infdgo be

od, att en fäban tillbragelfe ide funbe mara en blott tänf i

febjan af be mer eller nttnbre manliga mertböl)änbelferna, utan

mdfte mara en flutpunft eller åtmtnftone en mänbpunft tl)ela

menfftig^etenö ^iftorta, en @ubö bomeuppenbarelfe, offttjaftig

från ben meft genomgripanbe fördnbring i ®ubö rifes ftäll-

ning pd jorben. ©etta infdgo lärjungarne frän fin téraelt*

tiffa ftdnbpunft meb en mt^et od) fut(l)et, fom mt, dfmen om
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mi fattat trcn »å £erren 3efu§, tcfe 03a c* *«* Bj* c *

^ Sdfl«inö

P

o«T ©erfor finne »i o* att be gena, »
manftälbe ben förutfagba tempelfbrftbnngen meb be orfta,

5TJ3. menlfUgleten afgötattbe Dånbelferna: £mrt tt(lfom=

Uc ecb metlbenö ånba. *&t £an t)abe fatt M jajli*

betqet ginqo £an8 lärjungar titt fronom offtbeS oc*

Äig nf I, nar betta ffalt fte, oct) ..J*t
teelnet för bin tillf ommelfe ocl) metlbené anba? 9Jttf>

to» be fig wål t benna fammanftåunmg? 9)iängen torbe fore=

ftåtla fig Ven fä, att bet misferligen mar

änlte W» tiafommetfe o* merlbenS anba omebelbatt

tja pl leTnfalem* nnbergang, men att be än!te ta tberu*

att metlbemS fint ffnUe inträffa mib GM*» atert mft. j

affeenbe på t bafötjben od> t)änbelfern«å tjttre famman*

ang mat bet bed i fjetfma merlet ett bnb ett mtf^nb k

Ltbe fig ffptbiga till, i bet tcfe minbte:metlbenS

f

batt
«f^

måfte anfi åtfttljb från Gfjttfti fötef aenbe

banta från SernfalemS förftoring, fafom m od apoft len

DauluB i affeenbe p« nppftånbelfen tåligt at,Wjer trenne hb*.

afbelninaar: "förftlingen ©briftuS, febetmeta beiom®^-

tofÄöra i $L tUllommelfe», nemtigen ti ti att nppratta

ld ft^ra fribärifet på fetten, "feban änben, ba *an ofmerant*

« rbat åt @nb od) «abten ritet od) n^åf^er allt terrabome

c* all måtbtgkt * ^ be§ia tW
't

lTTZ r

?t fammanfötba, men i »etlttgkten »ibt ctfdga m g*

fet begätbe be nn en enba tibSbeftåmntng: nar ffa« aUtbetta

fet ©et »ar icfe en tom nt)flfettbet, fom mäclte benna fråga

L bem, utan ett tyerfriS bebof att ersatta en leb rob «tt

Litet i affeenbe på be ftota ting fem måntabe, fot att Unna

il fig rätt eå) bina fig tebo. £>* lila wtft lem perren

atbriq t Ofrebeftållbe förmetcnbäen, bet ottbtga, m^frna

SV året fåfom mi btanb annat ftnne « gan

mar titt fina apofttar ännn mib.jpanS tmmelSfatb ba be

babe frågat £onem: frette, flått bn t benna ttb npp»

åtta igen SbraeU tite? od) £an tiUråtta^an e ftnarabe

bem: @bet tillit tcfe att »eta tib ocb. ^unb.lomgo.
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bten bafwer fatt i fin matt - lila mifjt nnbettat «o»

Sa att mota bet fanftvdbtga .jertebeb^et me ben npp=

v ning oeb, måglebning, fom bet få mat bel)ofbe. .^n inftbe^

fr att bet mar betta bebof $an atttib babe t ftgte, mgtcf

Si icfe på ett fMmäöfigt berigtiganbe af fina latutngatä

mSötftånb Dd) innerft mar bet ide feeuet något nufefor=Ä B^en ftå beefa tre ftora tillbrageher t bet

• ^VmmanUm meb bmaranbra, få att ben ena fanfo*

5m f/rttbn i tefmanbe nårmarelfe ntan att pa lamma gang

fram Jlu xuu 1
1

fietrftåbning ler nem=

emellan bem. Dd) t W wa '
eB " ' '

b l}eft
ffDta fottaS

.i fm lanntng, fa att be n i ^ meta

Ritten fetten ®«b af,uM*cb allt ^b P

om bet tilUommanbe. snft niej an te

J {

tanbe infh>tetfe ar ben

£
^tt eller Wl 3

Q
uppfattningen genom fotftanbet « 1

^ gKctt bet

b2 måfenbtligt ri hga nppfattn

ntmårter att fann tarotonf ,
od) framTct a »

Mfaten pa ettg-^^ «*« fnarare

att unbanftnmma bet Jela cd juj
1 »

t , m

J bra, H-m W-a >«g'
f^ „,„„ ,„„„«
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ben anbra. ^rofettcwté närmaftc mal fftlbraö t färger, fom

egentligen tiHfyöra befj ^tterfta uppftyllelfe. ©etta är, om man

fa mill, ett orebigt framftållningöfätt, men lifafem bet gifme$ cn

milfelebanbe flarfyet, fchgifweS bet otf en oflarfyet fom förbere=

ber ben fullfomliga tnftgt, fymilfen ben gudomliga unbermisnitt=

gen affer. 2)et mettffltgt orebigare dr fyar bet gubomligt rif=

ttgare.

Sefuö fmarabe fina lärjungar o c t) fa-fe e till bem:

©er till att ingen förförer eber. Si) mänge (fela

tomma i mitt namn ocfy jaga: 3ag dr (S t) r i f t tt e ; ocfy

fiol a förföra man g a. ött manting för lattrogenfyet mar

alltid fymab herren fann nöbigt att framför allt förutffitfa,

innan $an närmare ittgttf *>ä talet om be tytterfta tibernas

tetfen, ocfy mi funne lätt infe beitna nmmittgl befyöfligfyet.

©d länge mettnifforna t fötMig f afert;et ocfy otro förfafta allt

fymab öfmernatuiiig uppenbarelfe fyeter eller enbaft fyiftorifft

antaga en fåban, utan att gifma rum för en lefmanbe öfmcr=

ii)gelfe beröm, dro be misferligen icfe tillgängliga för ben för=

förelfe, fom fommer af en oren, fmärmiff anbeligfyet. SRen

oaffebt bet, att be bermib enbaft genom bet ena blänbmerfet,

ben ena förförelfen dro ffybbabe mot ben anbra, få funna be

itfe t långben faftfyälla beuna fin ftånbpunft, utan mafte förr

eller fenare erfdnna en annan merlb, dn ben man jer, od) nöb-

månbigfyeien att anfluta ftg till ben ena eller anbra formen

af anbligfyet. 33ten
fy
ar bd betta uppgtfmanbe af ben gamla

otroåftånbpunften ocfy benna anflutntng till en ni) äffäbntng

fommtt till ftdnb blott genom omftänbigfyeternaö maft, utan

fyjertatö innerliga bragning till @ub ocfy längtan efter .£>ans

fanning, fd tömmer menniffan t ett fdbant tillftånb, i fymtlfet

fyon blifmer lätt tillgänglig för anbelig förförelfe, ett lätt bt)te

för millfarelfens anbe. ©jelf i grunben föttslig, fan fyon itfe

igenfänna ben fauna anbligfyeten, men ffänfer förtroenbe dt

ben förfinabe föttsligfyet, fom fommer t anbligfyetettö namn
od) brägt. 33ten itfe blott betta, 9Jtdnge, fymiÉa meb 3efu

apoftlar merftigen fyafma gjort en gob begtjnnelfe, merftigen

fyafma börjat tanben, måpna ftg botf itfe meb bet talarn ob, bet
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btbanbe, libanbe od) ftribaube finne, fom bet påbegtynta mer*

letö fullföljanbe fräfmer. ©e milja fnart mara färbiga, fnart

mara framme od) unbflippa ben inre förfafetfenS, bet inre af*

böenbeté långfamma od) oanfenltga mag. SDd) när bd någon-

ting fommer i beraö mag, fom motfmarar beSja beraö böjelfer

od) lofmar bem en [nar uppfyllelfe af ben fäfättgttga, itfe in*

nerligen afböbab.e naturens öuffningar, få falla be till od) följa

be meb. ©d
fy
ar bet tillgått i alla tiber, efymar £erren§ Änbe

fyar upptodeft menntffor ur beraö flummer till föfaube efter

bet emiga. Ser fyar bd, jemte bet jorben blifmit berebb för

ben goba fdben, ben åfmen blifmit börbtg för utfäbet af mdng=

falbig millfaretfe. £)cfy ju mäfttgare £erretts 3(nbc fyar mcrfat,

befto fraftigare fyar otf forförelfenö Slnbe rört ftg od) famman*

blanbat fattning od) lögn till ett förförifft ffen, fom förmitlat

be föttöligen lättrogttaö finnen. 9)ten i all fi)tmerfyet ffola

fåbana fammanblanbntngar af lögn od) fanning föregå mar

grålfdreS ttllfommelfe i fyärligfyet, fåfom be otf utmärfte ben

tib, fom närmaft föregitf Serujatemo förftöring. 9)teb affeenbe

. berpd fager nu herren till be fina betta fraftigt marnanbe

"©er till, att ingen förf öret eber."

9)ien ide blott emot föregtfna gfyriftuöuppenbarelier o(fy

anbeliga bldnbmerf fyafma be tfyrifttrogne att mara på fin maft,

jpd bet be itfe matte förlora ben ftnnetS jemnmigt ocfy inåt»

mänba riftning, fymilfen fyöfmeö bem fåfom alltib mafaube o(fy

mdntanbe tjenare. Sifafom be från betta fyåfl fyafma att mafta

ftg för förförelfe genom falffa förspeglingar, fd od från bet

merlbéliga fydllet för f örffrdcf elfe i anlebning af be ftora

merlbSfydnbetfer, fom mål föregå ^errenö flutliga nwenbarelfe,

men botf itfe omebelbart förebdba benfamma. 3 ffoleu fa

böra örlig ocfy ri)fte om örlig. ©er till, att 3 icfe

blifmen förffräefte; ti) allt betta mafte ffe, men bet

dr ånbå icfe änban. fett jfatl reja ftg upp emot

foll ocfy rtfe mot rife;, ocfy bet ffall marba fyuuger^

höb ocfy farfoter ocfy jorbbdf ningar mångenftåbeé.

9)^eb allt betta ffall mebermöban begl)nnaö. ggentlt*

gen fager mår grälfare: 3lllt betta dr f öbälof märtornaS
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beqpnnelfe. "göbflofmärtoma" ar bar ett omtftltgt orb,

cmeban bet låter ofs infe, t ^»ab fammanl)ang be walbtga ffat=

ninaarna t merlben od) naturen fta titt £>errens tiafommelfe.

3 od) genom GftrifH uppenbarelfe t fottet, £>ans libanbe, böb

od) uBöftånbelfe ocb Slnbens bermeb fammanBänganbe utgju=

telfe bar i benna merlben ett nt)tt merlbsffid Mifwtt granb*

lagbt. ©runblåggningen ffebbe i bet förbolba, fa att wertben

tog liten eller ingen fännebom beröm, od) i förbolbbet förftggar

aHtfeban be§ ntwecfting od) fullbitbning. £wab benna mert=

ben egentligen få till fäganbes gårbafwanbemeb, beröm

bafma' bennes barn i aflmän^et liten eller ingen fännebom;

be fe bet för ögonen år od) förgasa fig betpå, fåfom lårjun*

garne på tempelbuggnabetr, be förmånanbe uppfinningarna,

ben uppbrtfna fonftfärbigbeten, be allt betpfanbe metenffaperna,

ben ofantliga martutmedlingen göra ett öfmerwälbiganbe, for

att ide fåga berufanbe intrud på finnena. 9)ienniffoma faga

bå ttU bmaranbra: fen bod, baitfen läggning od) burubana

ftenar betta år! od) uppmuntra fig meb fåbana tantar hU ett

raftlöft futlfötjanbe af fina ftormerf, ^wtBo meb baft fpnas

natfaS en fnar od) ^ärtig fullborban. SKen efterfom Serufa*

lemé unbergång mar en förebilb af bet, fom mtb £errenS

anbra tillfommelfe ftalt inträffa, få torbe bet förl)aflanbet mara

t fin mån anmärfningsmärbt od) bctednanbe, att «wxxf^
falem oafbrutet fortfatte meb tempelbpggnaben, ttlt befc ben

förft fort före förftöringen t)itnnit fin fullborban. Aullanbabt

tiU fin bpggnab, mar templet od fårbigt till fm forfto*

ting. 3 fanning en talanbe bilb af be menffltga f ormedens

fåfångligbet! Sngen förftånbig går fåbana j!uMiet forbt

„tan att mål lågga mårte till bem od) låra ftg mtsbet beraf

3 böa arab måfte bod nu ben oro od) nöb, ben Itafntng ocp

upplöining, fom få atlmånt förfpörjes få mål i naturen ,om

i famb,åHena, mara egnab att göra b,marje fanmngsaltfanbe

menniffaS finne npftert från merlbens allmånna tntteébettt8«

ning. 3 befinningenS ftunber måfte ben eftertånf|amme grt=

pa§ af aningen om ett nptt, fom milt fram, en aning fom, ju

närmare bet liber till £errenS tillfommelfe, blifmer aUt allmän*
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narc i merlben båbe btanb trogna od) otrogna, lifafom ben

»ar allmåu i merlben mib .pervenö förfta anfomft; men anin=

gen beröm ffalt af bet profetiffa orbet, om man i ett rått finne

råbfrågar betfamma, lebaS in i bet rätta fpåret, få att man

blifmer bemarab båbe frän att på förfyanb tro fig funna gripa

betta npa, innan bet merfltgen fommit, od) från att i någon

form månta be§ fommanbe från betta gamla merlbsffidet, fåfom

funbe bet framffaffaS genom målmenabe ntenffliga företag od)

bemöbanben. 3 ljufet af bet profetiffa orbet ffafl man låra att

böma rått om be ffafningar, fom genomgå mertben; man ffall

i bem fe föbflofmårtor, fom förebåba ett t)elt nptt merlbsffids

framföbanbe, få nptt, att bet enbaft på ruinerna, be futlfomliga

ruinerna af betta gamla ffall funna framfomma. Set (Ml

bå blifma ben npa tingens orbning, bå folfen ffola göra fina

fwärb till ptogbiltar ocb fina fpjut till liar, bå intet

folf mer ffall lufta fmårb mot bet anbra ocl) intet

mer låra att örliga. Set år bå profetians orb ffola upp»

fpUaS: allt frig meb ftorm ocb btobig fläbnab, allt

bmab mapen od) "frigSruftning beter, ffall uppbrännas ocb

af elb förtårbt marba (@s. 9: 5). (Snglafången mib Sefu

föbelfe ffaU bå tillfullo befattnaS, tu bet ffaU marba fri b på

iorben od) man ffall ingen mera färga eller förberfma

på herrans ^etifla berg, t» lanbet ffall mara fullt

af herrens funffap, fåfom matten betäcfer bafmet

(@s 11: 9)- ®ub§ folf ffall bå blifma mäftigt od) fomma

tiU 'ära,' od) be faftmobige ffola befitta jorben. 9)ien fåfom

ben bimmetffe Äonungen fjelf gid genom ben bjupafte forne»

bring titt fin uppböjelfe, få ffola od £ans trogne pajorben

förft brida £ane UbanbeS falt i botten od? böpas meb £atts

blobsbop, innan ben ftora uppböjelfebagen inbryter. Sajfola

be öfmerantmarba eber till att plågas ocb ifota brapa

eber ocb 3 fiolen marba batabe af alla folf för mttt

namns ffutl. Dd) ide nog meb be utifrån fommanbe be=

bröfmelferna; iblanb @ubS eget bnsfotf, inom fjelfma trosbro*

bernas frets ffaU fpnbenS aUt upplöfanbe maft gora ftg gaU

kube meb ett fruftanSmärbt eftertrttd. Så ffola månge
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förargas octy förråba Ijmaranbra ccl) l)ata fymaranbra.

£)cfy många f alff a profeter ffcla uppfomma oci) för=

föra man g a. Splittring cd) upplösning allt in t fjelfma

lärjungafretfen — fe ber en föröbelfenä ftyggelfe på petigt

rum! ©å be en gång genomgtöbgabe fölen ide mera fjälla

ftg ttU^opa, ffall ocffa ben ffära lagan af broberfärlefenö ty*

liga etb i månget broberg jerta uppt)öra att brinna, ©f ter

onbffan får öf ioerfyanben, roarber färlefen t många

förf o l na b. @aml)ällébanbet, flägtbanbef, bet anbeltga bro=

ber§banbet — be ffcla fåfcm albrtg tillförene flttaö ibennabe=

bröfmelfen§ tib. Sefymrab frågar bu mdfydnba: filtet banb

ffall bå |dlla, i fymitfet fföte ffall ben nöbftäilbe ännu finna en

tiUftyft? 3o, ett banb ffall ide brifta, en fyamn ffall förblifma

öppen: ben enfftlbeå troSbanb meb @ub, ben enfftlbeS tilU

ftyft unber gralfarctro^ctcnö »ingår, ©en fom flår f af t in*

ttllänban, l)an ifall marba falig. $åt är typpdS fdfra

anfargrunb unber bet upprörba toerlböfyaftoetö ftormar. ©etta är

famma löfte, fom herren en annan gång utträder få: 3 ff olett

behålla ebra fjätar genom ebert tåtamob. Äampen för

tron ffall bå företräbeSmtS toara famnen beröm, att ide för=

"ar,ga3 af tt>erlben§ feger od) (S^riftt fal8 ffenbara unbergång.

©tdnbafttgfyet, tålamob, uthållig förbiban, be ffcla ofmewinna

allt od) omfiber fröna ©Ijrtftt foråbäranbe lärjungar meb en

farlig feger.

3 en fällfam motfatS mot beåfa teden af tyttre od) inre

upplösning, fynrilfa förebåba $crrené tiKfcmmetfe, ft)ne£ nu

bet fifta af be i n>år tejrt förutfagba tednen ftå: £)ct) betta

evangelium om rifet ffall marba prebtfabt i fyela merl*

ben titt mittneåbörb för alla folf; ocl) bå ffall änben

fomma. £mru betta teden ffall funna ftå ttUfamman meb

be föregåenbe, f)uru en öfab toerffamljet för @ubS rtfeå utbre=

banbe ffall funna gå örib fiban af ett alltmer öfu)erl)anbta=

ganbe affall — betta ffulle fona8 o£ rentaf obegripligt, om

tde xoi fåge fafen belå reban fönoerfligab' för xvåxa ögon, bels

meb ftora fteg Ijaftanbe till ett allt fullare fönoerfliganbe.

2Ken för att m ide af benna förutfdgetfe ma braga ben flut*
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fatfen, att änben ännu måfte toara långt borta, låtom ofc

fomma tljdg, att £erren ide fager att alla fyebnafotf ffcla

mara onnodnba till djrtftenbomen, innan £an fommer, utan

enbaft att evangelium ffall toara förfunnabt för bem, få

att be funna t ommänba ftg, om be fyabe toelat. ©etta,

men ide mera, måfte förft ffe, od) bå — ffall änben fomma.
3a, bå ffall änben fomma. £mntfen fyärltg förlöp

ning cd) oänbttg fegerfröjb innebär ide betta bubffap för @ubg
folf! ©frädfullt är bet mtöferligen för bem, fom leftoa blott

för betta timliga tiftoet, föfanbe fin mättnab i fottet, fin: ro

i fåfängltgl)eten, fin ffatt på jerben, men en fälla till out=

fäglig gläbje i attaä beraö bjertan, fom ftå i tronö gemen*

ffap meb fin £erre, loafanbe od) mäntanbe $an§ anfomft.

.it) £)an fommer för att fyämnae fina utforabe od) göra flut

på bet långmariga od) mångfalbiga eldnbet på jorben od) af=

torfa tårarna från fina barnå ögon. £an fommer till fatigfyet

för alla bem, fom förbtba £onom. ©ionå fångar ffcla bå

mara fåfom brömmanbe; bera£ mun ffall ft)lla§ meb löje

ocl) bera£ tunga meb jubel, tt) beraå fcrgebagar fyafma bd,

tttlifa meb jorben^ tyranner, en dnba. £), måtte en^toar af

o% om m etjeft ^aftoe trott bubffapet om ben bagenö inftun=

belfe, låta bet loara ftg angeläget att blifma funnen i bet

berebba finneSffidet, toafanbe od) toäntanbe, på bet m må ^öra

herren till, e^tnab mt lefme eller bö, od) en gång, när £an

fommer, loarba uppenbarabe meb £onom t ^drtig^et! —
©et fager <£an, fom mittneébörb bär prtttl: 3a,

3ag fommer fnart. titten: ja Mm, ^erre 3efu. (Upp.=S5.

22: 20). Slmen.
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§mmtMUt

(Ijefrdttaprebifcm,)

2 Strött. 19: 4—7. Scfapftat breg ut t6Tanb roffct, allU
ifrån 33crfc&a cd? in nppå gpfcratmcj 6cr^

7 cd) fgenf&rbc fccm till

«£>mcn, bcraé fciberö ©ub. Dd& l;an frcftällbe bomarc t lanbct, utt

alla $uba fafla ftäber, ftab för fkb. SDd; (;an fabe tiQ bemanna:
©cr tiö ()ivab 3 göreu: fo^9 3 featlfti tett metimfFcbem, utan
t&crranéf, cd) $an är meb ebcr i bomen. ©erf&re, låten $manS
fruftan mara när eber: tackor eber titt träta od) gcrer få; ty när
<£>erran mar pub är fmjcit orätt cUcr anfeenbe itd perfoner, cj getter

tager i£)an gåfmor.

3 be nppläfta otben £)afix?e u>t fyott ert ffflbrtng af bett

fromme Subafonungen 3ftfa$at8 trogna omforg om bet falf,

öfmer f)mtlfet $mm t)abe fatt Jjonom att föra fpiran. ©jelf
fruftabe

tycm af fettat fina fäberö @ub od) "manbrabe t £ane
bub", fdfottt ben heliga urfrtnben fager, lät bet fätebeö toara

fig angeläget att bringa fitt eget inre oct) r)ttre lif t öfmerene=

ftdmmelfe meb #errcné t ben gubomliga lagen uppenbarabe
ml\a od) orbtttng. £)d) xoii en fdban ftnncSrigtmng od) en

fdban lefnabStoanbel funbe bet tcfe annat än mara honom en

hjertefaf fdmdl att främja gubafttgl)et od) tro blanb folfet,

fom att typxåtfyåVia lagens tuft oct) rättetillftänbet uti rifet.

2t) oltfftlbt fdfom tropp od) fjäl prbe för t)an3 enfta finne

feb od) tro, feblig famt)äl(öorbntng od) gubltg tro tillhopa, fdfom
ocf |oé alla folf, fom fyaft befybelfe uti Aftonen, gubsfruftan
toarit ide blott all l)ögre öfmerfinlig funffaps, utan od all menfflig
rdttö od) orbnmgS förfta grunbmal. SBäl l)ar man febermera
mtber en fortffrtbanbe uttoecfling alltmera öfmergifmit benna
grunb od) förmenat ftg funna bt)gga famhälletS rättSorbntng

od) beraf beroenbe mälfärb pä en annan, rent merlbSlig, af en

I)ögre tterlbSorbning oberoenbe grunb, men i fjelfma wuht
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lefmer bocf benna fd långt framruta utoecfling pa bet, fom
t)on ännu ^ar qwar af ben gamla grunben, od) fEall, 'febatt

l)on l)elt od) fallet gjort ftg löö frän benna, helt od)' gillet

blifmit ttmltgl)etenö barn, ide mer haftta ndgon inre faftl)et

uti fig od) fätebeä ide fceflcr ndgot t)ttre beftdnb. ett barbari

af ttiba fämre flag än bet, härifrån t)on utgid, ffatl btifma
uttoedlingenö flutmdl, om hon, menffltgt fullfomnanbe fig,

uttömmer fig pd gubomligt innehåll

9Jtan anmärfer emot en fdban dffdbning, att ben förnefar

ett fafförfyällattbe, fom wål mdfte anfeö roara allbeteö påtagligt,

bet nemltgen, att giftörten uppenbarligen är ett menffltgtjeten*

framdtffribanbe, en tillmärt frdn ett fämre till ett' bättre.

SDien, utan att rentaf beftriba betta od) utan att mipfänna
ndgot af fytuab fom gobt är t ben menjlltga utmedlingen,

ffaU bet bod ide mara för bjerft att päftä, att folfert i miföt
l)änfeenbe martt jättar i fin barnbom, men blifmit bmergar i

fin mamtaätber. ^äröfmer mitje mt bd föfa förflara ofu

3 bet merlbötigt ftora, bet fonftmä^ftgt ftora, bet inbillabt

ftora l)ar tillmärten marit oeri)örb; men enfalbenö ftor^et t)ar

man förlorat, ja, man fattar ben fnappt mer, man förftdr ej

att uppffatta ben, om man od t ett neblatanbe finne finner

ften älffelig fdfom ben barneltga offulben. 9Jfen l)toab är bd

benna enfalb, fom fd ofta af be förftdnbige är oförftdbb, meban

ben af anbra prifaö fdfom ftor od) beunbranStoärb. ©en t>är

dfi)ftabe enfalbené, troeenfalbenö mäfenbe beftdr uti ben fin-

nets enfell)et, fom gör att menniffan fer @ub i allt od) t)änför

allt till @ub od) rott fig ftäbfe genomffdbab af «pan$ öga, od)

betta icfe pd ett föft, fromlanbe od) fjufligt fätt, utan meb

naturfinnetö frtff^et, fom uti fig förenar en ofonfttab barn*=

ltgl)efå od) en äbet manlighets bel)ag. ©et ligger nu allbfteö

ide i naturen af ett utbilbabt loerlb^förftdnb, en i menfflig

mening upph)ft, meb fnille od) funffaper utruftab anbe, att

l)an meb nöbtoänbig^et ffall frdngd betta enfla finne, fom fer

@ub i allt od) ^änför allt till @ub od) met fig ftäbfe genom=

ffdbabt af £an3 faberööga, od) fom berför odfä barnöligt

fruftar, barnéligt beber, barnsligt lt)ber ^onom fdfom gaber,
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ftrdlfare o$ #erte; betta ligger, tottje ir>i jaga, t od) för fig

Ufa litet t bet utbitbabe iperlböforftåtibet^ bett upplyfta men*

niffoanbenå natur, fom bet ffude tigga i benna bilbningö od)

uppfySttingä natur att göra ntenniffan liten, lumpen od) fmd*

ftnnab. Sugen (fall ^el(er milja päftä någonting fäbani 9Jten

meb att fin bilbntng od> upplåning od) förmebelft ben*

famma 6ttftt>cr bod ntenniffan omilforligen liten ocfo obettyblig

od) narraftig, om l)on begagnar fig af ben pä ett fåbant fatt

— od) bet brutet ligger l)emte mi)cfet nära — att fyott genom

ben nwer ifrån att mara liten inför @ub, att [om barn bero

af £onom; tt) ntenniffan^ tr>äf enbtltga ftorfyet beror pd fyenneå

närftätbfyet till @ub, men allt fom ftdr nära ®ub, bet är litet,

outfägligt litet i fitt eget finne, od) un funne berför fäga,

att menniffanö fauna ftor^et beror pd l)enne3 litenhet inför

@ub, beruppd att fyon fom barn beror af £>onom. Dd), mine

åhörare, mi)cfet bel)öfme xoi ide fauna ofc fjelfma od) mat ttb
r

för att finna l)uru man juft i ben framffribita obttngenö namn

t) ar m?t od) alltmera mcfrer bort från betta gruninotlfor för

fin fauna ftor^et od) fitt rätta märbe. s3Jian npptäder naturen^

unberbara lagar od) förftär allt bättre att taga fyemteS frafter

t fin tjenft od) riftar frdn alla f)ennes omrdben menffligfyeten

meb ffätter, fom i fanning äro mera märba än filfmer od)

gulb, od) mibgar till omätligf)et fin fynfrefå öfmer ben atlmaft

cd) mfö^et, fom alleftäbeö röjer fig i ffapelfen, i bet minfta

fåfom i bet ftörfta. 9J£en af all benna funffap följer, ide meb

nöbmänbigt)et enS bet antaganbet, att bet öfmer naturen finnen

en @ub, fom lefmet ett fjelfftänbigt lif i fig fjelf, od) dftoen

om ben gamla tron pd en fdban ©ub faftl)älleö fan bod en

pd ben anttybba magen munnen funffap om £>anå ftorfyet ide

i od) för fig göra mig liten inför £onom i ben mening, t

t>mtlfen mi nyttjat betta uttri)d. 2Bäl fommer jag mib bliden

pd @ub$ i naturen uppenbarabe oänbttga ftort>et att infe min

egen ringhet, men bet är en ittfigt fom ide tränger in i min

perfonligfyetä imterfta, fymareft bod ben inbillabe menniffo*

ftort)etenö afgub är uppftällb, en infigt fom ide gör mig liten

t mitt eget ^jerta, od) betta berför, att jag genom ben*
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famma ide i mitt eget l)jerta fyar blifmit ftällb inför @ub,

ide f)ar i anben ftdti perfontigen inför Jponcm fafottt;lef*

manbe perfontig 9lnbe. ©fall jag fomma till en fdban

funffap om min ringhet, att jag genom ben pd ett meb mitt

mäfenbe öfmerensftämmanbe fatt ärar @nb, od) bermeb bd

äfmen återfår min ära, mitt memtiffotoärbe, min fauna ftorf)et,

fd mdfte jag bttfma ftällb omebelbart inför pottorn, ftällb

inför leftoanbe @ub.. £>d) f)mar är betomrdbe, ber betta fan

ffe cd) mdfte ffe, ber ©ub fdfom 2(nbe möter mennijfanö anbe,

fymareft, om ide i fammetet? |)dt är ben ptat§, ber menff*

Itg^eténS, Ufafom ben enfftlbeö fyögfta frågor utfämpa§; f)är

libaå afgöranbe neberlag, t)är mxmtä afgöranbe fegrar, f)är

frifägeS eller faffäUeS, l)är befmittaö af fynben eller renaS

genom Sefu 6l)rifti blob. ©et är Pr fom ben mertbäligt

ftore fan mara liten od) ben merlböligt obetyblige ftcr; bet är

f)är fom en ofuunig fornttb fan mara mtö od) flarft)ut, men

en upptt)ft eftermerlb blinb od) bdrafttg, tt) f)är är fättet för en*

falbenS wityd od) ftor^et. Serför förfmdr od ben äfta upplt)önin=

gen albrig att lära lottorn ^oar^elft toiebom ^erftigenJHune^,

rcore bet od ^oö tiber od) menniffor, fom i mdnga affeenben

äro mt)det unbertägöna enö egna. — 9Jteb ett fåbant finne

f)öfmeö bet oft att gd äfrcen titt be barnenfta berättelfer, fom bet

gamla förbunbetö ^eltga ffrtfter förtälja, o§ om m fd gd titt

beraS betraftanbe ffote mt finna, att be innehålla lärbomar,

till ^milfa wi, meb mctrt mera öftoabe ffarpfinne, mar l)ögre

toerlböbilbuing, bod alltför mät be^öftoe att mara Ipfenanbe

lärjungar.

efter benna inlebaube betraftelfe, lätom ofe anfnt)ta mtb ben

meb affeenbe pd benna anbaftöftunbenö färffilba bett)belfe malba

testen. 2)en mifar o% ^uru fonuug Sofap^at i Serufalem

pd en gång nitälffabe för fotfetö dterföranbe till tro od) gub=

aftigbet od) förjbe för rättöffipningenö orbnanbe i jubtffa lanbet.

ftalt brog ut ibtanb fottet, ^eter bet, alltifrån Serfeba

ocl) in uppd ep^raimS berg, fdlebeé frdn rifetS ena äuba

till ben anbra, oc^ igenförbe bem till herren, beraö

fäberö ©ub. Del) f)att beftättbe bomate i lanbet utt
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alla Suba fafta ftäber, f.tab för ftab. £äruttmtan from»

ftår nu unåfetligen ben allttb fföna kilben af en tonnna, {om

låter foHenä båbe timliga od) anbltga mäl tigfla fig om bjertat,

af en man fom mtnnlägger fig om pttgttrobet båbe i gubont=

liga od) menffliga ting; ed) en fåban btlb är oUttb, bmarbelft

ben i tefmanbe brog träber from för mår blid, ett föreböme

fom manar till efterföljt). SOien någon unbervoifanbe lårbcm

gifioer ben egentligen icfe, t» bmar man »et bed, dfwen ett

idbant föreböme förutan, mucfet mät, att beSfa bdba werffanw

betSgrenar låta förena fig, met att pttgttrobet i affeenbe pä

bet gubomliga på intet fått utefluter pligttrobet i menffliga

ting," eller twårtom. @n i egentlig mening unbermifanbe lår*

bom gifmer ojj tetfen förft i be förmaningsorb, bet tal, bmitfet,

fåfom ben förtäljer, fouung Sofapbat ftällbe till be of bonont

förorbnabe bomarena. 38i tåfe nemligen, att tian fabe till

b era: fer titt bmab 3 gören, förtn 3 bållen icfe men =

ntffobom utan #erran§, ocb £an är meb eber t bo =

men. ©erför tåten Aperranö fruftan mara när eber.

Sägen eber till mara ocb göter få; t» när Aperren mar

mår @ub är ingen orätt eller anfeenbe till perfoner,

ej heller tager Apan gåfmor. Set är bet mäfenbtltga fom»

manbanget mellan gubaftigbeten od) lageng rätta banbbafmanbe,

bomarefatletS trogna utöfmanbe, fom få tlart framtrober t

beSfa ben fromme fonungené orb; od) bet är betta mäfenbt=

Uga fammanbang mellan gubafttgbet ocb en rättffaf*

fens lagftipning, fom mi mitje frambålla fäfom benna

tertens betjjertanömärba lärbom od) benna ftunbens atlmarltga

påmtnnelfe.

3där mi nu mtlje närmare ffärffåba betta ämne, möter o^

allraförft ben frågan: bmab milt bå ett mäfenbtltgt fammam

^ang mellan tmå ting föga? SÖisferligen bet, att bet ena ide

fan mara utan bet anbro, eller atminftone bet, att bet ena

foremålets mäfenbe ide fan antaftaS eller förnärmas, utan att

bet anbra berpå btifmer libanbe od) tager ffaba. SSäl eger

nu i mibfträdtafte mening ett fåbant fammanbang rum mellan

memtiffanä ©ubsförbållanbe od) bmarje fri uttring af benneg
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fjälgtif, emeban f^rje fåban nttring berör bennes fammetc

od) återmerfar på fammetet od) åter ©ubsförbåttanbet juft är

fammetetS bjetta od) mebetpunft. ©erfor ffalt oeffå en gång

i @ubg bom menniffan mara anfmarig till od) meb för bmarje

"fåfängt", b. ä. märbetöft, tomt, intetjäganbe orb, fom gått

af benneg mun. DJieb affeenbe berpå funne mi meb futlafte

ffål fäga, att orbet fom går af mår mun är ^erreng, ide mårt,

od) att Apan är meb o§ i talet, od) beraf taga pfs anlebning

att befinna, buru mtgtigt bet är för menniffan fåfom fåban,

i bmarje tifmetS milfor od) läge, att frufta Aperren od) mafa

öfmer fig fjetf od) mät fe titt bmab bon gör. 9Jten t)är=

meb uteftuteg ide ben öfabe förptigtelfe till maffambet ocb

£erreng fruftan, iom migfa mitfor od) lägen i lifmet mebföra,

i bet be ftegra ben förbinbetfe, eller bet fambonb, fom atltib eger

rum mellan ©ubisförbållanbet od) ben menffliga gerntitgett,

od; bermeb äfmen öfo benna gerniugg anfmaröfuUbet. Dd)

blanb märf af fåban bur förptigtelfe od) anfmartgtjet intager

bomarens ett rum ibtaub be främfta. ©erfor tillropar od ©ubg

SBigbet genom fin tjenare meb ett fpnnerttgt eftertrpcf bem,

fom befläba ett få mtgtigt fall: "©er till bmab 3 gören, ebert

märf är ide ett menntffomärf, utan Aperrang; Apan år meb

eber i bomen. ©erfor, låten Aperrano fruftan mara när eber!"

£mtlfen bjup inftgt i bomarefallets mäfenbe, b»»itfen ffön

anmtgning till befs rätta utöfmanbe bar ide Sofapbat i benna

fin förmaning uttalat! SÖtå mi föfa att intränga i be grunb*

tanfar vå) fatta ben grunbåffåbniug, fom enfalbens misbet

bar neblagt på bottnen beraf! -"3 bömen ide menniffobom,

utan Aperrans; Apan är meb eber t bomen." ©omoremaften,

bet fäga of) besfa orb, är en maft, fom i egenttigafte mening

titlfommer Aperren allena, ben bjertan ranfafanbe od) njurar

pröfmanbe Aperren i bimmelen. 9){en ben bel af befc utofntng,

fom för bet menffliga faml)ältets beftånb od) betrpggabe ut»

löedling i timligbeten är nöbmänbtg, bar Apan menntftor

öfmerflpttat på be menntffor nemligen, fom enligt bmarje

iambälleg färffilba orbntng bltfmit i bomareentbetet infatta.

Wn betta öfmerflpttanbc är ide få att förftå, fom ffulle Aperren
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fyafma lemttat ben tfrägatoaranbe afbettttttgeti af fin bomare*

malt dt befe jorbiffa innefyafmare titt en gobtytfltg utöftttng eder

tia en utöftting, mib fjmilfen be enbaft äro infor menntffor an=

froarige. &t\, i $an% namn borna be, ocfy genom betta fitt

namn, fymart £an läter menffltga bomare borna, är £an fjelf

närmaranbe t bomen. ©eraf ffer bd, att fymarje miprnf af

bomaremaften blifmer ett mipruf af £crrenS namn; od) mt

fanne ben gubomltga grunblagenö tybelfe t affeenbe pd ett

fdbant mtprul: ©u ftall tcfe mtf3brufa herrans bin

@ub£ namn, ti) herren f fall tete lata Ijottom bttfma

oftraffab, fom £>an§ namn mtfSbrufar. — ©ä nn bo*

marefalletS natur är fäban, att ^erren i bomen är när bem

fom böma, fymilfen förmaning titt bomaren fan bd ofoftare

följa beraf, än benna: "berföre Idten ocf 3 £erran3 fruftan

roara när eber?" Set är nemtigen genom att t fttt inre

gifwa mm för herrens fruftan, fom ben enffttbe bomaren gör

£erren§ omilforttga närmaro t bomen till en merfltgfyet för

ftg, till en anbetig merfligf)et od) bermeb till en fälla för

fannffylbig miöfyet od) ett rättffaffenö finnelag; bd beremot

utan benna fruftan l)an ide ffall funna unbgd att t fttt bö*

manbe förgripa fig emot ben t l)an£ bom närmaranbe £erren,

fom bod ide för pottorn är närmaranbe genom en lefmanbe

fammetöfunffap. £t) på en perfön, om fymarö närmaro jag

ide t)ar fännebom, ffall jag ju ide i mitt uppföranbe

funna göra affeenbe fdfom more fyan närmaranbe. gör att nu

efter bäfta förftdnb od) pä grunb af bet fagba framkalla flart

fymab fom ligger i betta förmaningåorb, fa milje mi omffrifma

bet fdtunba: ©mebatt £erren är närmaranbe i eber bom, fd

fruften pottorn af l)jertat, på bet £>an§ närmaro t bomen

äfmen matte mara en närmaro l)oö eber perfonligen, mara en

malt fom beftämmer eber att böma efter ben urbilb af gu*

bomlig rättfärbigfyet od) barmf)erttgfyet, fymilfen, när 3 fruften

£erren, tnftrdtar t eber fjäl. ©et är några brag af benna I)ettg*

fyetenö urbilb, fom ben fromme Sofap^at tednar, bd f)an t be

orb, fymarmeb mar te,rt afflutaö, fager: ©ä tager eber till

mara oel) görer fd, tt) när £erren mar @ub är ingen
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orätt eller anfeenbe till perfoner, ej t) eller tager l)an

gdfmor. 901a ingen af ofc, mtne dyrare, tänfa fyärmib i fttt

fyferta: betta är bod att tedna bilben af ®ub£ t>eligl>et t allt*

för grofma brag, för att ben ffulle paöfa att i mara tiber

faml)ällen framftällaö fdfom mönfterbilb för en rättffaffenS

bomare. 9tej, tänfe ingen fd i fttt l)jerta, utan fyellre betänfe,

att bet gifmeo anbra ftjnen förmänbanbe "gdfmor", än be fom

trt)das i fyanben; att "anfeenbe till perfoner" fitter bjttpt fd=

fom merlböfärlefenö fmtb, fdfom gmtftbegäretS eller befyagfjufatts

fmagl)et t menntffoljjertat; att "orätten" i freftelfeitö ftunb

fommer fram ur gömölen, fem förr marit ofänba. 3 dtanfen

beraf förlite fig ingen i öfmermob på ftg fjelf, ti) "ben fig

uppä fttt fyjerta förlåter, ban är en bdre". gaftmer föfe enljmar

fttt fäfra fft)bb i ben frnftan, fom af älber fyar marit fällan till

fanning od) bt)gb på jorben. SBdrbe entjmar fttt @ubsförl)äl=

lanbe, ide fdfom ett aflägfet, utanför t)anö fammetelif }Um\^
f

i fyane einbetöutöfning ide ttfgripanbe fört)ätlanbe, utan fdfom

ett t fammetet närmaranbe förl)allanbe, fymitfet tväber i ftäubig

me^elmerfan meb ^an§ tanfar, öfmertäggningar od) beflut. —
3a, Idten JperranS fruftan mara när eber, od) frän benna alt

lefmanbe gubaftigl)etö fafta utgängöpunft minnläggen eber att

fatta tron på Sefuö (S^riftuö fdfom fi)nbareé grälfare, fdfom

eber fjätö grälfare, för att t tro på ^onom tränga in i fänne=

bomen af förf o ning en 3 bemlig^et, fom på en gdng ar ben

pgfta rättenö ocf) ben l)ögfta ndbenö l)emligl)et od) gör

bem, fom tro, t fanning rättfärbtga. ^perrenö mäifignelfe

ffall bd l)mila rtfltgen öfmer ebra arbeten od) ndbalönen eber

förmaraö t f>immelen af £onom, ben i fanning rättfärbige

©o mar en. 2tmen.



SRättctfc:

ftt. 247, rab. 20 flår: (fatt ivatfifliiclfc.

läö: ffatt af <g>crrcn itnbfa luMftgnctic.


